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Söz istiyoruz: 
Çocukları korumak için memleketde 

geniş bir teşekkül varken sokaklarda haıa 
çıplak ayaklı çocuklar görüyor. Ve Artık bu 
iç üzen vaziyete nihayet verilmeli, diyoruz!. 
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ntrö'de yaptığım mUl6katlardan : 3 ~ 

Yugoslavya Baş Mu .. ' 
rahhası Subotiç ile 

yarım saat' ... 
"lürkiyeyi kuvvetlendiren her şey Yugoslavyayı 

kuvvetlendırir; Medeni dünyayı hayran eden 
Siyası müessesenın adına Türkiye diyoruz ... 

Yazan: Nizamettin Nazif 

y "'foılavyanın g'f'htı Sf'Vtmll ve çok münevver ea, Murahlıaaının el yaıuıı 
.. Tercürne-.; ; Hiz Yugoslavlar hılyük dostumuz Türkigenin 1 

Yuk.ek siga•İ muvaffakıyetlerinden .n büyük kalp farahlığını 
d~gnıak:tııyız. Türkiye ile Yugoslavya Balkarı birliğinini iki 
tizasıdırlar. • SU/30T/Ç 

Bir gece Kursal'e gitmiş- Hasta küçük çocuğunu le. 
tirn. Yahot iki gecede bir git- davi ettirmek bahanesile Ok
tiğim Kursal'a o gece de git- yanusu geçmiş kapkara saçlı 
rnişdim. Dünyanın dört · bir bir lspanyol kadını her gece bu
Yerinden cepleri bankınot radadır. Arjantinin bilmem 
dernetlerile dolu olarak gel- hangi şehrinde onunla komşu
nıiş başı boş erkekler başı luk etmekte olan anası Viyanalı 
b.oş kalmış kadınların bu mev- babası Danimarkalı V! kocası 
"'."~e uğrağı olan Montrö Çekoslovak bir kadını da her 
butun bu kıymetli hazinesini gece burada bulursunuz ve 
h~men ber gece ve yalnız bu eğer Lbir gece evvel lspanyol 
bınasında yan yana getirir. Zira kulaklarında kocamıtn pırlan
gcce hayatına monden veya ' talardan bir küpe sallandırmış 
Yarı monden temaslara biraz ise mutlaka bir gece sonra 
Çokça alışmış ola11lar, eğer Viyanalı kadın her iki kolunu 

Kuduz içinde Bursa: 

Müthiş, muazzam, muh
teşem bir ihmal emsal
siz bir facia doğurdul 

- - --·----
haç yok, tedavi kolayhğı yok, 

vapurda hasta 
lt,rnaras' yok .• Hülasa yok oğlu yok! 
~ (Yazısı 3 üncü sayfada} 

k}Hag/i geniş hintorlandında yaşayanlara sağlık fle tedavi 
, 0ff 1atı olan şu modern Ya/ovanın birkaç adım ötısincfe ce· 

"" eden faciayi üçüncü sayfada okuyacaksıııız.} 

Mehmetçik itham ediyor 1 

Y alovanın Kocadere köyündenl 
Hüseyin oğlu İsmail 

ağızdolusu kabahat yükletiyor 
Sıhkat VekAleti.;;bağlı olan doktor, 

Mehmetçikten yol 
Parası lstiyecek kadar cUr'et göstermltl 

Şark A nadolusunda insanları boğan, 
yetmiş beş ev yıkan bir f elô.ket ! 

Tafsilat bugün beşinci sayfada -

Edebiyat tarihinin sebep-
ıeri meçhul bir sahne~ 

Büyük edip T olstoy 
meğer ne bedbaht 

bir kocaymış 

• • e .>on derece kıskanç o• kııkançlıjı derecesinde mat·ıır bir 
kontesin elinden e/'aman çekmiı olan bı1gr1.k edip .•• 

iM eşhur ka/ecil============ı==v=u=ı·=ı d=a=rd=an=c=o =··=7'=·m=u=d=·J= 

Zamora Kur- Kaçakçılığı kökOn-
şs~.'!~arı.1~;!!.~~p den kazımak için .. 
penaltı kurta- M e mlekette, 
rışları ile hiç bilhassa şark ve 
bir kaleciye cenup vilayet· 

1 nasib olmayan 'erinde kaçak-
futbol harika- cılığın kökü bir 
ları yaratan türlü kurutula· 
meşhur kaleci mı yor. 1 h ti sa s 

Zamora da ni- m a hkemclerinin 
kııçakcılık mü-

hayet, ispanya c ad e ı e sindeki 
.h .1•1. . k Kurşuna dizilen 

• 

ı 
1 
1 

ı tı a ının ur- kaleci Zamora faydalı rolü pek 
bam oldu. Dün mahdud kalmış-
geceParis radyosunu dinlerken t 

1 
r. Demek ki 

ispanya milli takımının, belki 
mücadele ceza altmış defa beynelmilel olan bu 

yüksek şöhretli üstat kalecisi ve hapis tehdi- ' Zamoranın Madrit hükümeti diyle değil, ik-Madrit hükümeline sadık olan Milislerin dahili harpteki 
tarafından asilere casusluk et- tısadl tedbirlerle kıyafetlerini gösteren şu krokiyi buraya koyarken hükümelin bu 
mek!e itham edilerek idam o- yani bahalılııtı Mili !ere hitaben neşretti"'i ikinci bir beyannameyi de dün gece 1 d .. ,.... · 

ı; un uğunu o,..enınce spor ve ortadan kardır. 
radyoda dinledik, Bunlar disiplinsı·zlik yüzünden karşılarında futbol namına çok acıdık 

makta semere az kuvvetlere karşı mağlup o:uyor. 1-lükıimet yeni beyanname- Kaleci Zamora fudbol tek. 
verecektir. sinde bunlara mutlak bir disiplin emrediyor ve aksi takdirde niğine bir çok yenilikler ilave 

tek kişi kalıncıya kadar Faşistler tarafından kesileceklerini ha- etmiş bir kudretti. Politika Bilhassa za-
tırlatıyor. onu da boğdu,yok etti.Çok acıı. ruri maddeler 
==='====~===================== ucuzlatıldığı tak...,.~., 

Paris konuşmaları devam ederken... dirde kaçakçılık 
kendiliğinden sö 

·1 

Antakya ve isken der u n 1 u 1ar1 n ;:~:~~~ k!~~~~ Gaziantepleça~~::;ı· b:aahkemesinin 

T •• k 1 d k 1 t ' çılığı kalmamıştır. Mamafih tından geçerken hudut:arı aşan 
Ur 0 U 8fl n 1 Un U 8 m ayız. ipekli kumaş kaçakçılığı biıa.. ~~tinaJ~ş~:~b~~~kı~~~ı hı\~~:~ 

kis şiddetini artırmıştır. mulıab·ır·ım"ızin verdi"i haber ... 8, ... 1111;'r'111111Tıu~'!"r111ıku1111111f111ı1;.1 ... 0""'z•••••••ıı11111 A J lı bı• •Eııu1111111k11111~11mıbıu11:111111111t" .... b ..... bnııı~ııuııııuıl". [Köstebek gibi, toprak al- altıncı ~ah!femizdedir~l 
O• uana r s 1 ır 1 ıye 1 uıııı1111tııııı1111111111111111ııııııuıııınııııı11Ht11111111ıııı1111111mııı1111111111111ıı111111110111111111111UllllllllillllllllllHUllll ... 

funu~a':~~arını iMünevverin \ yurtse:i~rliğini ' Serbest güreş hokka-
~yeksan ettik! .. 'Çok haklı claha isbat etti bazlıg" 1 devam ediyor 

Bir iddiası • 

Mutaıavvıf filozof Kudduıl'nln 
Bor'dakl mezarı henllz yıkılmadan 
önce.. Yaıı11 için JQtfeo 2 el 
•ayfamııı açınız. 

Suriyeli bir heye taylardan-
. beri Pariste, Fransa ile Suriye 
arasında akdedilecek muahede· 
nin esasları üzerine müzakere
ler yapmaktadır. 
· Bugüne kadar hiçbir müsbet 

n~ticeye varamıyan bu müza
zakereler arasında eğer Türk 
Antakya ve lskenderun sanca
ğının mukadderatı da Suriye 

1 

, Devamı 2 nci sahif~de 

r Açık Söz'ün 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınıx 

No. 120 Emllklol Tllrk çoc~klonna baiiıt- . 
hyan lemall Kooaor.. Yazıııru 

altıncL ••yfada buhıcıkııoıı 

Dlaarh Mebmetle 'ı'unanh Makso•un dElnkll gUret<ertndea blr 
enatantano (Yaıııı ye.dinel eayfada) 
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Dakika 
1 

, 
Ankara - Memleket ve Dünya .J Yugoslavya Başmurahhası 

Subotiç ile yarım saat ... 
Sayı: 120 Huyerde 5 kuruş Telefon No: 20827 - Telgraf adresi: lstanbul Açık Söz A. 

Asiler Malagayı sıkış· 
1 ind sayfadan devam 

Gayet şişman bir Tunuslu 
zengin yanından hiç mi hiç 
ayrılmıyan üç kadınla birlikte 
muhakkak Pistin kenarındaki 
uzun masadadır, Fevkalade 
güzel olduğunu bir çok yaban
cı gazetecilerin dil ve kalp 
birliği ile her gece tekrarlama
ğa lüzum gördükleri bir Macar 
kadını da Sellüloit kenarlı şap
kası ve sarı saçlarına yakış· 
madığı kolaylıkla iddia edile
miyecek olan kapkara tuvaleti 
ve kendisine bir hazine katırı 
havası veren sayısız mücev
herlerile az sonra ve annesile 
birlikte bu salonda boy gös
terecektir. 

ve siz etrafı sezen göılP-rinizle 
bu kalabalığa birkaç ata~emıli

ter, birkaç sefaret katibi, tir iki 
musteşar, yirmi otuz sivil po
lis, emnıyet memuru ve birkaç 
tane de beynelmilel •er.eri ka
tacaksınız. Bu sırada caz baş
lıyacak ve bazı dostlarınız 
dansa ktlkarlarken salonun 
öbur ucundan günün yorgun
lukları ile yüzleri ezgin; 
gözleri yorgun murahha,lar 
belirmeğ• başlıyacaklar. Artık 
Kursal hızını almıştır. 

C!l ID 
işte burada bir akşam, Bü

yük Britanya murahhası Lort 
Stanleyin masasındaki viski 
bardağını kontrol eden gözle
rim birdenbire sarışın bir gen· 
cin dansedişine kapıldı. 

Giızel mi dansediyordu ? 
Bilmem .. Belki.. Fakat mutla
ka pek kibardı. 

Bir gün sonra onu gizli iç
timadan çıkarken tekrdr gö
rünce yanımda duran Avala 
muhabiri Radiça'ya sordum : 

- Bu kim? 
Zeki ve çok kıymetli muha

birin gözlerinde bir hayret 
belirdi: 

- Bi1im baş murahhası ta
n:mıyor musunuz? 

- Tanımıyordum doğru. u. 
Fakat bir gün sonra Rud 'ça 
ricamı is'af ederek beni ken
disıne takdim edince Subo'iç'i 
genç ve kendisini biraz tec
rübesiz gösteren orta cü,se
sinin pek fevkindeki hakiki 

zekA hüviyeti ve fikir adamı 
heybetile tanıdım. 

Subotiç hiç bir mukaddime 
de bulunmağa lüzum görme
den bana dedi ki: 

- Yugoslavya baş murah
hası sıfatile size neler söyleye
bileceğimi tahmin edebilirsi
niz. Temsil ettiğim memleket 
yalnız Balkan antantının bir 
azası olarak değil, fakat 
içinde fyaşıyan milletin hakiki 
sempatisile Türkiyeye karşı 

dosttur. Türkiye büyük bir 
beynelmilel imtihandan muvaf
fakiyetle çıkarken Yugoslav
yanın temennisi Tür ki yenin 
daha çok kuvvetli, şerefi 

kadar kuvvetli ve kuvveti ka
dar şerefli olmasıdır. 

Ve Politis'in bir gün evvel 
bana söylediği sözleri sanki 
onunla sfüleşnıiş gibi tekrar
ladı: 

- Türkiyenin kuvvetlenme
si Yugoslavyanm kuvvetlen
mesi demektir. Türkiyeyi kuv
vetlendiren herşey bizi, ve 
biti kuvvetlendiren lıerşey 

Türkiyeyi kuvvetlendirir. 
Resmi sıfatım dışında bir Yu

goslav vatandaşı sıfatile ise si
ze söyliyeceğim şey şu olabi!ir: 
•Bugünkü siyasi muvaffaki
ıct modern Türkiyenin, A
tatürk Türkiyesinin hüviye
tini çizen yeni bir medeni 
vesikadır. Bu halile Tür· 
kiye tarihin kaydettiği en 
yüksek muvnffakıyet ve par
laklık dcvrelerile şerefli bir 
mukayesey~ girebilir. 

Bu sırada Holde doktor 
Aras belirmişti. Aras galiba 
Konferans reisi Brus'un yanın

ı da idi. Subotiç, onu görünce 
bir ok gibi yerinden fırladı. 

Aras ta onunkine yakın bir 
• hızla Brus'dan ayrılıp ona doğru 
koştu. 

Ve onlar elele tutuşup öpüş
miye yakın bir samimiyetle ko
nuşmıya 'koyulurlarken Brusle 
ben gözgöıe geldik. 

Ve biz ikinıi1 de bu bakışı

mızla sanırım ki iki çok kıymet
li muhataptan ayrılışın aza
bım birbirimize ulaşdırm ı ş ol
duk. 

Nizamettin Nazif 

Antakya ve İskenderunluların 
Türk olduklarını unutamayız 

1 inci sayfadan devam 
menfaatine uygun olabilecek 
şekilde müzakere mevzuuna 
girmemiş olsaydı, Suriyelilerle 
Fransızların arasındaki bu gö
rüşmelerle alakadar olmak ak
lımızdan bile geçmezdi. Fakat 
zaman zaman Arap gazetele
rinde intişar eden doğru veya 
yanlış haberlerin istihdaf etti
ği gayeye ve gerekse şimdiye 
kadar bizzat Şam idaresinin 
bu öz Türk yurdu üzerindeki 
menfi tecellilerine bakıyoruz 

da; Antakya ve lskenderun 
Türklerinin ahitlerle ve reali
telerle takarrür etmiş hak
larının bir takım siyaset da
laveı elerine kurban edilmek 
istenme•i endişesiyle titizlen
mekten kendimizi alamıyoruz. 

1 

hasları arasında konuşulmakta 

olan muahedelerde öz Türk 
j yurdu olan Antakya ve isken

derunun gerek Suriyeye veril-
mesi ve ııerekse bir şekli idare 
altında kalması Türklerin hu
kukunu tatmin edemez ve Türk
lerin mümessili bulunmıyan mu
ahedeler Türklerin mukadde
ratını tayin edemezler. Çünkü 
sancak türkleri Suriye murah
lıa.larını intihap etmemişlerdir. 
Bundan ötürüdür ki Suriye mu
rahhaslarının sancak namına 

yapacakları hiç bir muahedeyi 
Türkler kabul edemezler. 

Sancak Türktür. Sancak 
Türklerini. Ya Türkiye hükü
meti veyahut sancaktan inli
hapla gidecek Türk heyeti 
murah basası temsil edebilir. 
Bu iddia herkesin kabul ede
ceği açık bir haktır. 

Çok makul düşünen ve milli 
hakları kabulde tereddüt et
miyen hür Fransa hükümetin
den bu milli ülkü ve istekle
rimizin tahakkuk ettirileceğine 
hiç şüphe yoktur ... 

Celal Bayer 

• 

Troçk.i ve suç ortak
ları çarşamba 

günü ma~kemede.·. 
Stalin ile arkadaşlarını öldürmek 

istiyenler hakkında çok ağır bir 
ithamname hazırlandı 

Moskova, 16 (Radyo)- Ko
münist partisi şefi Stalini ve 
partinin elebaşılarını öldürmek 
için Troçki tarafıPdan hazır
lanan geniş mahiyetle suikast 
şebekesinin en mühim eleman
ları yakalanırıştır. 

Suçluların ilk isticvapları 

bitmiş gibidir. Muhakemenin 
tu çarşamba günü başlamasına 
kuv,etle ihtimal yeriliyor. 
Sovyet emniyet makamları 
suikast şebekesinin hariçteki 
muhtemel kolları hakkında <la 
tetkikat yapıyorlar. Haber 
verildiğine göre ilk tahkikat, 
suikastın bizzat Troçki tara
fından tahrik ve tertip edil
digıni meydana koymuştur. 

Suikastin elebaşılarından Zi
novyef birkaç defa i•tic
e\'ap olunmuştur. Müddeiu
mumi mahkemede şiddetli bir 
ıthamname okuyacaktır. Bü
tün gazeteler suikast teşebbü
sünü tel'ın eden ağır yazılarla 
doludur. 
Mo~ova 16 (A. AJ -~ 

rotskist • Zinovievist - birle
şık bir lethiş tcşkilatınırı. mey-

Troçkl 

dana çıkarılması hakkında hü
kümet tebliğini mevzuu bahse
den gazeteler çok yakında 

aleni suretle muhakemeleri 
yapılacak olan bu çetemn ha
rekatını şiddetle takbih et· 
mekle ve slalin 'in leninist ida
resi altında Souyetler birliği

nin her sahada kazandığı bü. 
ı yük muvaffakiyetleri tebarüz 

ettirmektedir. 

Fransa Erkanı harbiye 
Lehistanda • • 

reısı 
\/arşova 16 (A. A.) - Fransa erkanı haıbiye reisi General 

Gamlin dün sabah General Rydz-Smigly ile görüştükten son
ra, refal<atinde Polonya buyuk Erkanı harbiye reisi olduğu 

halde, Vorşova civarinda Okience askeri tayyare meydanında 
birinci hava alayını teftişe gitmıştir. 

General Gamlin bundan sonra P. Z, J. tayyare fabrika-.nı 
ve Demblindtki tayyarccilık mektet.ini de gezmiştir. General 
Gamlin öğle yemeğini bırinci hava alayının misafiri olarak 
orada yemiştir. 

Lehistanda şayanı dikkat bir 
kutlu lama 

Varşova 16 (A.A)- 1920 de kızıl orduların ilerlemesine bir 
nihayet veren Varşova meydan muharebesinin 15 inci yıldönü
münasebetiyle bütıin Polonyada büyCk bir tezahürat yapılmıştır. 

Bu kutlamaya, bu zaferde köylülerin ve o zaman başvekd. 

iken bugün menfi bulunan parti şefi Wits'ın rolünü tebarüz 
ettirmek maksadiyle halkçı parti önayak olmuştur. Şefi me'1lada 
bulunan sosyal hıristiyan partisi ile milli hıristıyan partisi de, 
halkçıların bu teşebb1sünü tutmuşlardır. 

(Açık Söz - Hatırlıyacaksınız ki 1920 de Kızıl Rusya ile Le
histan arasında bir muharebe olmuş, Fransız Generali Veygand 
bu sırada Lehislar. ordularının başkumandanlııtını yapmıştı. 

Fakat bugün Rusya ile Fransa arasınd ı ittilaka yakın bir anlaş. 
ma vardır. 

Bu itibar ile dün Varşovada yapılan kutluhma töreni şayanı 
dikkattir. Ancak, anlaşıldığına göre bu merasim, hü
kümet tarafından degil, hükümete ve Rus - Fransız an
laşmasına aleyhdar olanlar tarafından tertip edilmiştir. 

Ve yine şlyanı dikk ll tır ki tu merasim Fransız erkanı 

harbiye reisi general Geın ' enin Varşovada mühim müzakereler 
de bulunduğu günlere tesadüf etmekted.r. 

• • • 
Fransa ve Milletler cemiyeti 

Cenevre 16, (A. A.) - Dcl

bos, Milletler ~emiyeti Umumi 

sekreteri Avenola Milletler ce

miyetinde ıslahat yapılması me

selesinde Fransa hükümetinin 

neler düşünmekte olduğunu 

bildirmiştir. 

D elbos, bu mülahazalarında 

Fransanın bilhassa Milletler 

Cemiyeti mukavelenamesinin 
11 inci ve 16 ıncı maddelerinin 

tadilini istemekte olduğunu 

beyan etmektedir. 

Çinde kadın polisler 
Ş1nkhay, 16 (A. A.) - Bele

diye, polis kuvvetlerine kırk 

kadın polisin alınmasına karar 

vern1 i ştır. 

J~omanyada 
komünistlik tırdıklarını bildiriyorlar 

Faşistler şiddetli 1 sevil radyosu dUn gece Alman, ltalyan, Por• 
bir mücadele tekiz ve lspanyol marşlarını ardarda çaldı! 

istiyorlar ANLAŞILIYOR Ki ASiLER ARTIK BU ÜÇ 
DEVLETTEN YARDIM GÖRDÜKLERiNi Romen ııueteleri tekrar 

atı,mağa bafladılar SAKLAMAGA DA LÜZUM GÖRMÜYORLAR 

Bükreş, 16 (Radyo)- Biray Rabat, 16 ( A.A) - Saat mış ise de bir çok reisler ita· 
evvel Bükreş sokaklarında vu- 13,30 da sevil radyosu şu teb- atten istinkaf etmişlerdir. 
ku bulan kanlı hadiselere se· !iği neşretmiştir: Şimal cephe- lhtiUU komitesi 
bebiyet veren romen gazele- sinde, hükümetçilerin irtibatını kuruldu 
!eri muvakkat bir zaman için kesmek ve Biskaye ile Guipuz- Burgos 16 (A. A.) - Bur-
susmuş gibi göründükten son- koa vilayetlerinde asiler gos"da hükumet aleyhine is· 
ra, birkaç gündenberi ve bil. arasında irtibatı vücuda gelir- yan etmiş bütün vilayetler Ü· 

hassa ispanyadaki kanlı bo- mek maksadile lrun'a kuvyetli 
1 

zerine hakim olmak üzre bir 
ğuşmalar devam edip gittikçe, bir hücum yapılmıştır. ihtilal komitesi teşekkül etmiş 
tekrar çatışmağa başladılar. Valera kolu Malagaya bu lunmaktadır. Sekiz kişiden 

Faşistlerin organı Üniversul dog- ru ilerlemesine devam mürekkep olan bu komitenin 
gazetesi Romen umumi efka· eylemektedir. Malaga radyo reisi General Cabanellas'dır. 
rının çok müteyakkız olmasını vasıl as i le imdat istemiştir. Ovi- General Mola şimal orduları 
ispanyadan örnek alarak ko- edo'daki asileri takviye için baş kumandanı, General liran· 
münizm tehlikesi ve Ramanya. F criol'a air çok gönüllü . kafi- ko cenup orduları baş kuman-
nın zengin köylüleri arasında le:eri çıkmıştır. dandır. Ve her ikisi de bu 
bile kök salan komünist cer- Sevil radyosu, neşriyatını komitede azadır. 
yanına karşı mücadele ede- ltalyan, Alman, Portekiz ve Eski Burgos valisi, dahiliye 
rek bunları kökünden sön- lspMya milli marşlarını çal- Bakanlığını yapmaktadır. Kom·· 
dürmenin lazımgeldiğini mak suretiyle bitirmiştir. tede bunlardan gayri aza ola· 
akalliyellere ve bilhassa Ya- Asiler reliserinden rak miralay Menlaner, mira:ay 
hudilere kat'iyen meydan ve- yüz çevirenler Moreno ve miralay Galderon 
rilmeınesi için şiddetli yazılar l\ladrid l6 (A. A.) _ Hü- vardır. Komiteye merbut ay• 
neşretmektedir. Diminalsa ile k • t' d ·ı · . rıca Fınans, Ziraat, inhisarlar, 

unıe ın ra yo ı e neşrettığıne naklıyat ve matbuat işlerine 
Adederue gazeteleri ise ber- göre General Franko, Riff'de bakan komisyonlar da mev· 
mutat cevap \'ermektedirler. yerli asker toplamağa başla- cuttur. 

o----

936 olimpiyadı Madrid asilerin tebliği-
dün merasimle - ni tekzib ediyori 

kapandı flarslon 16 (Radyo) - Hükümet tebliğ ediyor: 

Birinci Almanya, ikinci 
Amerikadır. Biz de · 

on dokuzuncu olduk 
Berlin, 16 (Açık Söz) - 1936 

olimpiyadı bugün (ciün) büyük 
merasimle kapandı. Binicilik 
müsabakalarında Almanya bi
rinci oldu. Hollanda ikincı ligi, 

Fransa üçüncülüğü aldılar. 

iT ALYA ŞAMPiYON 
Berlin 16 (A. A.) - 100,000 

den !azla seyirci karşısında 

Avusturya takımı ile ltalya ta
kımı futbol final maçını yap
mışlardır. 

Birinci haftayımda vaziyet 
O - O ve oyunun sonunda 1 - 1 
berabere olduğundan oyun 
uzatılmış ve neticede ltalyan
lar 2-1 maçı kazanmışlardır. 

SON NETiCELER 

Berlin, 16 (Açık Söz) - Bu 
gün (dün) kapanan 1936 Olim
piyadında Almanya 24 altın, 

26 gümüş ve 30 bronz madaJ. 
ya ile elli iki devlet arasında 
birinciliği aldı. Amerikan 24 
altın, 19 gümüş ve 12 bronz 

madalya ile ikinciliği, Macaris
tan 10 altın, l gümüş ve 4 
bronz madalya ile üçüncü 
oldu. Türkiye ise müsabaka
ların bir kısmına iştirak ettıği 
bılde elli iki millet arasında 

on dokuzuncu oldu. 

Buğday sat.şı 
Buğday fiatları istikrar bul

muş gibidir. Ecnebi memleket

lerde buğday fiatlarının yük

sekliğini muhafaza etmesi ve 

bu sene diğer müstahsil yer

lerde mahsullerin kısmen bo

zulması lesirile bütün ecnebi 

alıcıların gözleri Türkiyeye 
çevrilmiştır. 

Oviyedo'nun düşmesine her an intizar edilmektedir. Malaga, 
ya kuvvetli } ardım kolları sevkcdilıniştir. Bir filomuz düşman 
hücum kollarını mitralyozla laramıştır. 

Hükumet kuvvetleri 
taarruz~_ geçtiler 

Bunu Asi general Mola'nın kararglhı da 
haber veriyor 

Burgos, 16 (A.A.) - Asiler karargahı umumisinin bir teb
liğine göre, hükiimetçilerin kuvvetli bir kolu, Avilaya 30 kilo
metre mesafede kain Naval - Pcral'a sıkı bir hücumda bulun
muştur. 

Sanıldığına göre, hükümetçilerin hedefi, Madrit etrafında 
yarı daire teşkil eylemekte olan asilerin hatlarını yarmaktı. 

Hükümetçilerin bu hücumu, büyük zayiat verdirilmek suretile 

\ A:~~:~m;:~tarafa torpiller dökmüşler 
Londra, 16 (A.A.) - Mayorka adasının merkezi Las Palmas 

dan Roytere l:ildirildigine göre, asiler, muhtemel bir hükümet 
taarruzuna karşı bütün koylara torpil dökmüşlerdir. Yabancı 
gemıler bu vazıyettcn haberdar edilmiştir. 
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istihsal vaziyetimiz 
hakkında 

Muğla, 16 (A. A.) - Bu yıl 
ilimizin badem, üzüm ve zeytin 
ürünü geçen yıla göre haha 
iyidır. Son yağan yağm:ırlar

dan darı mahsulü faydalanmış 
ve bazı yerlerde kelle çıkar
mıştır. 

Sahil kısımlarda darı hısadı 
yapılmıştır. incir ürünü de ge
çen yıla göre iyi olup sahiller
den gelmiş ve Bodrum'da ku
rutma işine başlanmıştır. Koza 
mahsulünün de bu yıl bazı 
hastalıklar olmuş, fakat beher 
kutudan 30-35 kilo yaş koza 
alınmıştır. --Geri kalan müsamere 

Dilsizler Cemiyeti tarafından 
22 Aıtustosta Suadiye p'ajınJa 
yapılacak olan müsamere 12 
Eylüle bırakılmıştır. 

Celal Bayar 
Dun ÇaHakkalede se: 

zlntiler yaptı 
Çanakkale 16 (A. A.)- lktı· 

sad vekili Ce!al Bayar ve re• 
fakatinde bulunan iş banka.ı 
umumi müdürü Muammer Eriş 
bu sabah Çanakkaleyi teşrii 
ederek bir müddet şehrin muh• 
te!if yerlerini gezmişler ve sa· 
at 11 de Bozcaada ve Ayva· 
lı!ta müteveccihen hareket et• 
mişlerdir. 

ı;···ak·u·nı·a·cia·rı·····8·e·ç·nı0·J 
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Et kahramanları 1 
Elhetle garelelerde okudunuz: 

B•yoğlıı IJalıkpazarında kilo· 
su 25 kuruşa koyun eli salı• 
lıyor ! 

Vakıa, Arap matbuatında 
ve bir takım arap milliyetper
verleri mahafilinde geniş mik
yasta yürütülüp giden bu yer
siz propagandaya karşı bizim 
de ayni silahla mukabele el· 
memiz icap eylerdi. Fakat bi
zim buna ihtiyacımız yoktur. 
Çünkü Antakya ve lskenderon 
topraklarında en aşaıtı bin yıl
dır en kahir bir varlık halinde 
dilile, ananesile, tarihi ile ve 
bütün kültürel mulıassalası ile 
yaşayan ve bu gün de ana va
tanın bütün uyan:ş ve yükse
liş bereketlerinde en temiz bir 
alaka ve beraberlik ile yürü
yen bu 'hrklerin, Suriye ile 
ve Suriyeye ait her hangi bir 
siyası kombinezonla asla ve 
asla en küçük bir münasebe
tinin bile bulunmadığını isbata 
çalışmak bizce ve herkesce 
lüzumsuz bir külfet olur. 

lrticaa isyan eden halk filozofunun 
mezarı nasıl h8k ile yeksan edilir! .. 

Demek ki, el, yirmi beş ku• 
ruşa da satılabiliyormuş? Bw 
na lıiç şaşmayınız .. 25 kuruşa 
et su.tan kasaplnrla görüştiik· 
Bize ziyan etmediklerini sÖ9" 
ledilu. 

Fakat /slonbulun şu talih• 
şizlığine hakın ki, bu nimet• 
ten ancak koskocaman ıelırtfl 
bir semti istifade ediyor. Di• 
;ıer semtlerde halk hala elifl 
kilosuna elli, altmış kurul 
vermekle devam ediyor. Ver• 
meyip te ne yapsın? Bu ko• 
dar dağınık bir şehrin hütilfl 
semlleri,,den herkes Beyoğlurıd 
gelemez ya .. 

Nitekim, ayni düşünce ile 
ml'•harrik elan bir Antakyalı 
Tiirkiin, Berulla çıkan "Yıldız. 
ıazetesindcki yazısından aldığı
mız şu satırlar da bu bahir ha
llikata ayrıca tercüman olmak
tadır. 

•Fransa ile Suriye muralı-

Nizameddin Nazifin, Kültür 
Bakanı Saffet Arıkana yazdığı 
çatık kaşlı, kırık gönüllü mek
tubun pozitifi kafamın içini ha
la kemiriyor 

Nizameddinin Türk Kültür 
tarihine hürmet ve itibar is
teyen hiddetine, şu dakikada 
bizral ıayın ,Kütür Bakanı bile 
hak vermi~ bulunuyor sanırım. 
MulaHsıp dincile>in halkı 

anane terbiyesilek gülmek iste
diği o koyu karanlık günlerde 
balk arasından "mutasavıf" 

adile çıkan filozoflar reali
tenin isyanını kaykırdılar. 

Yunus Emre, Nesimi Mola
na bu halk filezoflarının ele 
başlarıdır. Filezof Kuddusi ise 
on dokuzuncu asrın son nıshn
da Anadolunun kôr taassuba 
karşı isyanını tasavvuf fel· 
sefesile haykıranların üstadıdır. 
Halk filozof Kuddusii Marasl 
candan ve realiteden aldı~ı 
ilhamlarla irticaa kafa tutmuş, 
mertce göğüs germitti. Fakat 
haylı gariptir ki Birinci asrın 

ilk nısfında, bu üstat feylezo
fun mezarını yıkmak için emir 
veriliyor ve bu emir de tatbik 
ediliyor. Masa ve kalem arka
daşım Nizamettin Nazif bu 
cahil tahrip karşısındaki işti. 
kasını üç gün önce "AçıkSöz,, 
sütunlarında Kültür Bakanına 
arzetti. Ben de bugün, edebiyat 
tarihi müellifi Sadettin Nüzhe
tin ve edip Hasan Alinin etüd. 
!erinden de yardım görerek, 
Kudduslnin Türk kültür tari
hindeki yerini belli etmek is· 
ti yorum, 

19 uncu asrın son yarımın
daki Türk alimleri arasında 

Kuddusi başlıbaşına bir ku
tuptur. Halkın ince hislerini 
felsefe ve ş'ir nağmelerile te
rennüm eden feylezof Kuddusi 
(Marasi) mahlasını kullanırdı. 

Halkın arasında yetişen ve 
halkın diliyle (yazan şair Kud
dus! din ananecilerinin kör 
taassuplarına karşı müthiş 
bir palonik Açmıştı. 

Şiirlerini aruz ve hece vezin
lerıle yazar ve bütün yazıların-

da "Zahidi barid" !ere hücum 
ederdi. [•] (1265-1484) yılında 
ölen bu filozof şairin mezarı 

Bor kasabasındadır. Fakat, 
nankör eller o mezarı bugün 
yıkmış, haktle ihsan atmiş bu
lunuyorlar. 

Bunlara ne dikmeli, nasıl hid
detledmeli ve ne biçim beddu1 
etmeli .. insan tayin edemeyor. 

S. G. 
(•] 

11 Za:-ıidi bir.d,, aoğuk nr-y 
halınJc d nızıl softa de.ne \tir. 

Bari el kalıramanlarrnın ıa
ycsı çoğalsa da bütün /statl' 
bul lıalkına ucuz el yemek nll' 
sip ol;a .. I 

1. F. Sertelli 
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Mehmetçik itham ediyor! ~ 

Y alovanın Kocadere köyünden 

Hız ve 

- AÇIK soz-

gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

3 , 

~ROLENLER 1 
1 iltimas, tavsiye, 

-· rüşvet, irtikap Hüseyin oğlu İsmail 
ağızdolusu kabahat zökletiyor 

!==================================~,================== 
Telefon Na: 20827 - Tel~rıf adreıl: lstanb.ıl Açık Slh 

lstanbul Halk Evinin mesai 
ve fikir defteri diyebileceği
miz "Yeni Türk,, mecmuasın
da, lstandul Halk Evinin Reisi 
.\giih Sırrı Lev:nd "iltimas ve 
Tavsiye başlıklı bir yazısı. 
Rüşvet, irtikap, irtişa ile 
sinonim olan bu iki kelimeyi 
mecmuada görünce "Açık Söz. 
ün iki ay kadar evvelki neşri
yatını hatırladık.O zaman •irti
şa,, nin, "irtikAb,. ın yurt ve 
millet kalkınm~sı bakımından 
ne müthiş birer mikrop oldu
ltunu, bu mikropların geber
tilmesi için bütün tahrip un
surlarını harekete getirmemi
zin zaruri bulunduğunu yaz
mıştık. 

Sıhhat Vekaletine bağlı olan doktor, 
Mehmetçikten yol 

Parası istiyecek kadar cür'et göstermı,ı 
Mthmttcik "Açık Söz. e bir mektup gönderdi. Göz yaşın· 

4~n. gönül sızısından örülmüş bir "kitabci ihü efgan. • 

Mehmetcik şöyle ağlıyor: 
"Ben Yalovanın Çınarcık nahiyesi Kocadere köyünden Hü

seyin oj!'lu lsmailirr. Bu ayın on beşinci günü çok rahatsız 
olan ailemi molörle Yillovaya gelirdim. Köyden fakir ilınü· 
haberi de almıştım. Hastanın çok ağır olması dokto~a git
mesine maniydi, bu itibarla saat 17,5 da doktora muracaat 
ettim. Ve fakrı hal ilmühaberini gösterdim. Doktor beş da
kika mesafede bulunan hllstanın yerine ücret almadan gi
demiyeceğini 3öylcdi. Kendisin<', ~erilecek para~ız olmadığını 
Ve fakir olduğumu söyledim, "benım •azıfeın dejrıl, yapamam., 
dedi. Bu hal karşısında Kaza reisine müracaat ettim. Doktor 
ça~rıldı, Kaymakam bey emir , ·erdi. Bu suretle muayene 
cdıldi. 

Emir vermek surelilc hastalanır çok ağır bir vaziyetten 
kurtaran sayın Kaymakamımıza candan teşekkür ederi~. 
Yalnız Sıhhat Bakanlığının nazarı dıkkatıne arzedıyorum kı : 

Hastalanır, doktora gelir , param olmaz \'e maazallah 
Kaymakam bey de emir \'ermek için Yalovada bıılunmadıgı 
bir zamana tesadüf ederse biz köylülerin hali nice olur ? .. 
Bu hal iki defa başıma geldiği için ağlıyarak yazıyorum. 
Köylülerle alakadar oldugunu bildiğim muhterem gazetenizin 
bu haklı şikayeti sütunlarınıza yazmasını ve muhterem Sıh· 
hat Bakanlığının nazarı dikkatini celbelmenizi yalvararak 
rıca ederim efendim. 15 ağustos 1936 

Yalovanın Çınarcık nahiyesi afağı Koca.dere 
köyünden : Hüıeyim ogıu lıroall 

El (!] 

Açık Söz : 
{ lztırabııı bu belagatı karşısında bizim bir şey ilave etnıemi

ıc lüzum değil, imkan bile kalmıyor. ] 
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Kuduz içinde Bursa 

Müthiş, muazzam, muh
teşem bir ihmal emsal
siz bir facia doğurdu! 

göre, orada ya kuduz da- \ Bursa (Açık Söz) - Burada 
kuduz köpek tarafından ısı
rılınış olan sekiz çocuk {59) 
llÜn sonra hastahanede yatı
rılarak Daülkep şubesinde te
davi edilmişlerse de ikisi öl
tnüştür. Bunu haber alan Sıh
hat Bakanlığı lstanbuldan bir 
ınutahassıs göndererek tedavi ı 
tarzlarını tetl<lk ettirmiş ve çı
karılan çocuklar tekrar hasta
haneye getirilerek bir hafta 
kadar daha tedavi edilmişler 
Ve ondan sonra çıkarılmışlar
dır. 

lamaları çak oluyor, yahut 
aiakadar makam aşı gön

dermekte ihmal ediyor. Biz 
ikinci ihtimali daha varid bu
luyoruz. 

Madde 3 - Zavallı kuduz 
hastası Mudanyadan vapura 
blndirilmediğine göre, demekki 
vapurda bir (h:ıst>lar kama
rası) yoktur! 

NETiCE: 
Binaenalf'yh Bursanın Çe

kirge semtınde oturan bahçı
van Nabi'nin 11 yaşındaki 

b Bunlardan Çekirgede oturan cigerparesi Arif çocuk müthiş 
ahçıvan Nabinin 11 yaşındaki muazzam, muhteşem ve em-

Oğlu Arif evvelki gün kuduz salsiz bir ihmale kurban gitmiş 
~llmctleri gÖ•lerdiğinden ve bulunuyor. 
ba.ırsa hastahanesinde serom Biz bu müthiş, muazzam ve 

1~mlş olduğundan. lstanbula muhteşem facia karşısında hay-
~Onderilmek üzere Mudanya kırmak için gırtlağımızda gür 
Bkelesine sevk olunmuştur. bir ses bulabiliyoruz: 
uranın doktoru vapura bin- Bravo Sıhhat D<rektörlüğü-

dıriJnıesine izin vermediğinden nel Ve bravo belediye reisi 
~Otörle gönderilmek mecbu- bay:ı.! 
~Yeti hasıl olmuş, zavallı hasta -

4 
kele Üzerinde geç vakte kn-
•r bekletilmiştir. 
Zavallı çocuk iki kollarile 

"ınsık.ı babasının beline sarıl. 
lııış, gözleri dönmüş \'e tabii 
t•lc!ini kaybetmiş bir halde 
lı Ork.u ve telaşla etrafına ba-
1Yordu, Babasının ifadesine 

töre: 

111 - Bu çocuk su görünce ürk-
1, •kte ve bir haftadan beri su 
~~emekte imiş. Sonra molöre 

1 
lızar için zeytin ağaçlarının 

- lına gitmişler, orada zavallı 
~Ocuk ceketini çıkararak başını 

Van gölü için 
Van gölu işletmesinde kul

lanılacak olan 72 ıer tonluk 
iki vapur ve gölde kurulacak 
lef'ane için lazım olan makine 
ve aletler fabrika ve havuzlar 
idaresine sipariş edilmiştir. 

Vapurlar 9 mil süratte ve 
her türlü konforu haiz ola-
caktır. 

Eliı;lerl sergisi 
iktisat Vekaleti müşadrle

rind~n Akıl, Cumhuriyet bay
ramında açılacak elişlcşi ser
gisi hazırlıkları için dün şch· 

rimize gelmiştir. 

Sahibi ı Etem izzet EENICE 

Nafia 

Dünyanın 
En uzun 
Şosesi 
lstanbul ile Lon
dra arasını düm 
düz bağhyacak 

Nafia Vekaleti çok ehemmi
yet verilen lstanbul • Londra 
büyük şosesinin bir kısmı olan 
lstanbul - Edirne ynlunun önü
müzdeki sene ikmali için lazım 
gelen bütün tertibatı almıştır. 
Yolun lstanbul vilii yeti dahi
linde bulunan kısmının Silivri· 
ye kadar parçası eylül içinde 
tamamlanmış olacaktır. 

Silivriden sonra lstanbul vi
layeti içinde daha 12 kilomet· 
relik !:ıir kısım kalmaktadır. Bu 
kısımın yedi kilometresi önü
müzdeki ilkbaharda havalar 
açaraçmaz vilayet tarafından 

yapılacaktır. Mütebaki beş ki
lometreyi Nafia Vekaleti kendi 
vesaitile yaptıracaktır. 

Büyük şosenin Kırklareli ve 
Edirne vilayetleri hudutları 

içinden geçen kısımlarında da 
inşaat büyük bir faaliyetle 
ilerlemektedir. Bu kısımlar Ö· 
nümüzdeki yaz mevsiminde ik
mal edilecek ve yol vilayet 
hudutlarında baitlanacaldır.Bü 
yük şosenin memlketimizde olan 
kısmını da ikmalinden sonra 
Londran Fransız sahillerine 
feribot seyyahati yapıımak şar
tiyle lngilterenin herhangi bir 
noktasından lstanbı.la kadar 
hiç arızasız otomobille gelmek 
kabil olacaktır. 

İçki, ölçü 
Müfettişler yeniden 

kontrol yaptılar 
lstanbul ölçüler baş müfet

tişlijti teşkilatı memurları la· 
rafından şehrimizde meşrubat 

ve içki imalathaneleri sıkı bir 
surette kontrolden geçirilmiş
tir. 

Bu teftişlerde, vekaletin mü. 
saade etliği hadden fazla hac
mı işaretsiz şişe mevcut olup 
olmadığı araştırılmıştır. 

Vekalet, eski şişelerde hac
mına dair işaret bulunmadığını 
nazarı itibara alarak bunlar 
ortadan kalkıncaya kadar bir 
sıkıntıya meydan vermemek 
üzere kullanılmasına müsaade 
etmişti. Fakat yeniden ölçüsüz 
şişe getirilmesi ve kullanılması 
yasaktır. Bu yasağa riayet et· 
miyenlerin Vekaletin tayin et
tiği miktardan fazla olan şişe
lerini toplattırması ihtimalı 
vardır. 

Boğaz içi 
temizleniyor 

Balta limanında balıkçılara 
zarar veren bir takım gemi 
ankazının temizlenmesi ıçın 

hazırlıklara başlanmıştır. Deniz 
ticareti miidürlüğü bu işte 

liman işletmesinin dalgıçların
dan istifade için temaslara 
girişmiştır. 

Sayı: 120 Her yerde 5 kuru1 

Acaba dokuzdan sonra 
hayat sö;ıüp gidiyor mu? 

Kflca Mustafa Paşada oturan bir okuyucumuz Mntbaaya gel· 
di, şunlart anlattı. Aynen yazıyoruz: 
•Bakırköy otobüsltri, bu yaz giinlerinde halkın eğlence ve 
gezme ihtigacınc düşünerek geceleri saat on b;re, hatta on 
ikiye, yani gece yarısına kadar işlediği halde bizim Koca 
Mustafa Paşa olobıisleri gece saat dokuzdan sonr~, tavuklar 
kümese çtkilir gibi, garaja yerleşiyorlar. Ve biz bu yüzden 
şehir ile alakamız kesilmiş bir t•aziyete düşıiyoruz. Bu, niçin 
böyle oluyor. Acaba Koca Mustafa Paşa otobüsçüleri, gece 
saat dokuzdan sonra hayalm sönıip gilliğinimi sanıyorlar? 
Ve alakadar makam bu işle niçin alakadar olmuyor ?., 
Bunları yaztyor tıe okuyucumuz gibi biz de soruyoruz/ 

POLiS 

Dört yaşındaki 
intihar etmez 

masum da 
ya! .. 

Yaninin çocuğu ~u
yuya na~ıl düştü? 

Polis ve müddeiumumi bu mu
ammanın düğümünü çözmek 

için çalışıp duruyor 
Üsküdar zabıtası ve Oskii· 

dar Miidjeiumumiliği küçük \ 
bir çocuğun garip bir şekilde 
bojrulması hadisesi tahkikatı- ı 
na el koynıuş bulunmaktadır
lar. 

Bu boğulma ha_disesi bir ku
yuda olmuştur. Kuyu; Üskii
darda Selamıali mahallesinde 
Üzüm kızı sokağında 23 nu
maralı evdedir ki burada Ya
ni isminde bir Rum otıırmak
adır. 

Boğulan çocuk Yaninin 4 
yaşındaki oglu Koçodur. 

Yani, zabıtaya müracaat e .. 
derek, çocuğunun kuyuda bo
ğulduğunu ihbar etmiş ve ce
sedin çıkarılmasını istemiştir. 

Polis memurları kuyu başına 
gitmişler, vaziyeti tesbit ellik· 
ten sonra müddeiumumiliği de 
haberdar etmişler ve Müddei
umumi gelinceye kadar cesedi 
olduğu gibi muhafaza etmiş
lerdir. Biraz sonra Müddei
umumi \'e zabıta doktoruda 
gelerek boğulma keyfiyetini 
tesbit etmişlerdir. 
Çocuğun kuyuya ne şekilde 

düşmüş olduğu ve neden kur. 
tarılamadığı noktaları zabıtaca 
ehemmiyetle tahkik edilmek
tedir. 

Şimdiki halde yalnız çocu-

ğun boğularak ölmüş olduğu· 

nu tayin ·etmekten başka bir 
şey yapılmış değildir. Tahki
katın ilerlemesi, hadisede her 
hangi bir kast veya ihmalin 
mevcut olup olmadığını mey
dana koyacaktır. 

Otomobil kazası 
Dört yaşlarında Viklorya

isminde bir kız, ablasile bera
ber Beyoğlundan geçerken bir
denbire ablasının yanından 

tramvay caddesinden koşmıya 
başlamış ve bu sırada arka· 
sından gelen 1159 numaralı 
otomobil hızla yavruya çarp
mıştır. Çocuk; Et!al hastahane
sine kaldırılmıştır. 1159 nu
maralı otomobili şoför Meh
met idare ediyordu. 

ı Makas çalmıt .. 
Mahmut Paşada terzi Mar

dirosun çırağı Cevat ustasının 
makuını çaldığı için yakalan
mıştır. Bu makas 7 lira ediyar 
muş. 

Garip bir sukut! 
Fenerde Mürselpaşa caddesin 

de oturan ve telsiz fabrikasında 
çalışan ameleden Mehmet fab
rikanın ikinci katından düş

müş, sağ kol ve kulağından 

yaralanmıştır. 

Bostancıda İskele ga
zinosunda kanlı kavga ... 

Garip tablatli ve hiddetli bfr gazinocu 
mUşterisini az kalsın öldürüyordu ! 

Dün Boalancı iskele gazino· 
sunda kanlı bir vaka olmuştur. 
Erenköylü Şaban, gazinoya ge. 
lerek bir müddet oturmuş, rakı 
içmiş, sonra hesabını istemiş
tir. Fakat gazinocu Yasin'in 
garsonla gönderdiği hesap pu
sulasına bakınca, kendisinin bu 
kadar vereceği olmadığını dü
şünerak itiraz etmiştir. Yasin 

ı müşterisinin bdki haklı, belki 

hatalı itirazlarına cevap vere
ceğine işi tabancaya havale 
etmeği daha kestirme bulmuş 
olacak ki Erenköylüye üstüste 
birkaç el boşaltmıştır. Şaban 

ne olduğunu anlayamadan kan
lar içinde yerlere yuvarlanmış 
ve hemen yetişen zabite me
murları kendisini tedavi altına 
almışlardır. 

Bu garip tabiatlı ve hiddetli 
gazinocu yakalanmıştır. 

Ekonomi 

Pamuk 
ipliği 
Meselesi 
Buhran artık or
tadan kalkmış 

demektir 
Hemen bir Rydanberi çorap 

trikotaj ve pamuklu mamulat 
fabrikalarını durduran pamuk 
ipliği buhranı iktısat vekaletinin 
müdaholesile yeni bir (şekle 
girmiştir. 

Buhranın sanayimize ve do
layisile esasen az !yevmiyeli 
olan işçiye zarar verdiğini gö
ren vekalet Sanayi umum mü. 
dürlüğünün iplik fabrikatörle
rmi Ankarada bir toplantıya 1 

çağırdığını yaz'Ilıştık. Bu top
lantı yapılmış ve iplik fabrika
törlerinin itirazı mucip olan 12 
ve 16 numara pamuk iplikle
rinin fiyatları yeniden tetkik 
edilmiştir. Neticede Sana}İ U
mum Müdürlüğü verilmiş olan 
narhı az farklarla yerinde bul
muş ve iplik fabrikatörlerine 
piyasaya iplik çıkarmaları tek
rar tebliğ edilmiştir. 

Diğer taraftan Sümerbankın 
Kayseri ve Bakırköy fabrika
la-· da piyasanın ihtiyacı olan 
bu numaralar ve her nevi pa· 
muk ipliklerini satışa çıkarmak 
için harekete sevkedilmişlir. 
iplikler piyasamıza gelmiş ve 
yerli mallar pazarlarında sal<
şa çıkarılmıştır. 

Bu suretle vekalet buhranı 

önlemiş olmaktadır. 

Göçm~ 

1 

13 bin göçmen 
geliyor 

nak-1 Birkaç gUn sonra 
liyat baı;lıyor 

Memleketimize iki ay içinde 
13,000 göçmen gelecektir. 

Bunların 9,000 i Köstenceden 
3, 700 ü Varnadan, 330 ü Bur
gazdan getirileceklerdir. Göç- , 
menlerin nakli için lazım gelen 
vapurları kiralamıık üzere deniz 
ticareti müdürlüğü tarafından 
bir münakasa açılmıştır. Nak· 
liyata sarf edilecek para 50,000 
lirayı bulacağı tahmin ediliyor. 

Nakliyata 22 ağustosta baş

lanacaktır. 

Küçük 
Haberler 

lstanbnl Müddeiunıumilıgi, 
Hapishane ve Tevkifhane için 
kışlık mahrukatın münakasa. 
sına karar vermiştir. 

• Belediye bozuk yolların 

tamirine esaslı surette başlı

yacaktır. 
• Bu yaz şehrimizde yapılan 

yeni inşaatın geçen yaz mevsi
mine ni•betle daha az olduğu 
anlaşılmıştır. 

• Çocukların sokaklarda 
münasebetsiz ve tehlikeli va
ziyetlerde bulunmaması için 
polislerin esaslı şekilde dikkat 
etmeleri bildirilmiştir. 1 

e Yüzünü örtmüş va daima ' 
t'-ilanınak çarelerini aramıştır. 
lı~b er paresini bu halde gören 
t" a göz yaşlarile hüngür hün
tıı~r ağlamış 'e çocuğundan Ü· 

h •dini kestigi için tekrar Bursa 
-~~alıanesine götiirmüştür. Şu 
ç k 1 ~anzara Mudanyalıları 

0
B muteessir etmiştir. 

diA-·Ursa muhabirimizin gönder
keı~ şu ikinci mektubu da, tek 
cv~j~ ilave ve had etmeden, 
lciı· e. a nıahterem sıhhiye ve
ııır.'nın, saniyen "Açık Söz., 

10~Yucularının, salisen lstanbul 
•n :ıcı~rındaki köpekleri bir 
tık emızlemeğe kendisini ar
le~ zorlanmış duyması lazımge
sun makamların gözleri önüne 
danuYoruz: Ve kendi ağzımız· 
Yor da kısaca şunları söylü-

Köylünün refahı Türkiyenin refahı ise 
geriliği de topumuzun geriliği demektir 

.. 

Cf 

Uz: 
Madd 

sının e 1 - Kuduz dalama-
Ma~eda\'isi 59 gün sürmez. 

"'' . de 2 - Kuduz aşısı bu-
.. un ısfh . ' 
Sitil, 

1
1 sal vr. ıhzarı en ba-

llc8· aç ardandır. Bursa hasta. 
•nde kuduz aşısı billijrine 

Haberler, Cumhuriyet hükü
metinin köyldrin kalkınmasına 

ı verdiği ehemmiyeti anlatmakta 
biribirlerile yarıştadır. Dahiliye 
Vekaletinin aldığı geniş ve 
esaslı tedbirleri, Sıhhat Veka
letinin köylerimizin türlü ihli· 
yaçlarile tesbite varan çalış• 

malarını şimdi Ziraat Vekale
tinin köylf'rde yapmakta oldu
ğu tetkikler takip ediyor. 

An~caradaki Yüksek ziraat 
enstitülerinden bu yıl çıkan 
gençler, iktisat vekaletinin mü
tehassıslarile birlikte, beş kol
dan Anadoluya dağılarak köy
lümüziin umı<mi zirai vaziyeti 
üzerinde çalışacak. alacak ve-

receklerile istihsal takatlerini, 
kullandıkları vasıtalarla ayni 
zamanda etüd edeceklerdir. 

Köylerin hakiki kalkınmasını, 
köylünün refah derecesine 
bağlı saymak doğru ise, onu 
daha çok kazanan bir duruma 
eriştirmenin ehemmiyeti yani
zıraat ve iktisatçı larımızın 

böyle bir gaye yolunda gös
terecekleri gayretlerin dejteri 
kolayca anlaşılır. Bu kanaat· 
ladır ki aldığımız bu son ha. 
beri büyük bir sevinçle kar
şılıyor ve bu mevzu üzerinde 
durmayı vazife biliyoruz. 

Bizim düşüncelerimize göre, 
köylünün zenginliği, buğdayla 

arpayı fazla ekmesinden daha 
çok, verilen öğüdler çevresin
de kendinden isteneni ekmesi 
manasına gelir. Aksi halde, 
mesela buğday fiatlarının 

korunması için devletin yük
lendiği fedakarlık, istihsal çok
luğu yüzünden tahammül edil
mez bir vaziyete gitmekte ge
cikmez. Bununla beraber, bütün 
meselelerin üzerinde yer ala
cak kadar mühim olan köyle
rin kalkınmasını, biran e\·vel 
hakikat yapmak ve randmanı 
artacak olan köylüyü bu ara
da korumak için, bütün bir 
(köy ve ekim) davasını çok 
mühim bir devlet işi olarak 
en başda tutm~k. yanlış bir ca-

lışma tarzı sayılamaz. Ekini dile
dij!'i gibi yaptıktansonra bunları 
satın alıp içerde ve dışarda 

harcayacak bir devlet kuru
munun faydasızlığını iddia, 
bence, pek güçtür. 

Gerçek, memleket içi ihti· 
yaçlarını, uygun fiat ve şart
lara göre temin edip mesela· 
buğdayı yerine göre un olarak) 
dağıltıktan sonra fazlasını ih· 
raç malzemesi halinde kullan
mak belki de kolay olmıyan, 
zahmetli bir iştir; amma bu 
güçlük, köylüyü yükseltmek gi
bi asil bir gaye önünde, hiç bir 
zaman katlanılmıyacak kadar 
mühim ve büyük dejrildir. 

Ziraatçi gençlerin iktisatçı-

larımızla birlikte, çalıştıkları 
mıntakalardan getirecekleri ka
naatler ve alınacak karar ne 
olursa olsun, bizim bildiğimiz 
şudur ki, bu memleketin on iki 
buçuk milyonluk "büyük çok
luğu. olan köylünün acele ba. 
kılmaya ihtiyacı kat'idir. Ve 
bu ihtiyaç, köylü kitlesi dışın
da olanları köylü için düşün. 
meğe ve çalışmağa zorlayacak 
kadar kuvvetlidir. 

Çünkü köylünün refahı 
nasıl Türkiyenin kuvveti ma· 
nasına geliyorsa onun gerilijri 
de topumuzun geriliğine canlı 
bir işaret olacaktır. 

Şakir Hlzım 

Ergökmen 

"Agcih Sırrı" nın yazısından 
şu satırları alıyoruz: 

•insan, bazı kere emeği nis· 
betinde mükafat görmiyebilir. 
Kabiliyetile mütenasib mevkie 
erişmiyebilir. Kimse, mükafat 
ve mücazatın insanlar arasında 
adaletle ve makul nisbette da
ğıdıldığını iddia edemez, Bazı 

kere yanlış bir anlayış veya 
aksi bir tesadüf, insanı bulun
duğu muhitte. hususile amirle
rine karşı yanlış tanıtabilir. Bu· 
na mani olmak için, bir tedbir 
olmak üzere her hangi bir de
lalete baş vurmak aykırı bir 
hareket sayılmaz, Hatta, geliş
mesi için biraz korunmağa 

muhtaç olan bir genci, amirine 
muallimine veya ustasına tanıt
mak hiç de yanlış olmaz, 

Ve esasda, kendi müessese
sinde çalışanları korumak ve 
teşvik etmekle mükellef olan 
amir de bu tavsiyeden asla 
incinmez. Ayni şartlar içinde 
bulunan iki gençten birini ter
cih etmek icabedince bu tav
siyeyi göz önüne getirir bu da 

normal bir vaziyet sayılabilir. 
Ancak her yerde ve her za

man görü len bu değildir. 
Talebe, okuyup uğraşmadan 

sınıf geçmek, memur. işinin 

İcab ettirdiği tecrübeyle 
başarma kabiliyetini elde et
meden amir mcvkiine yüksel
mek, amele, henüz, çıraklık 
devresini aşmadan usta olmag 
istiyor; ve neticede direktör 
talebesi, amir memuru, usta 
çırağı hakkında ciddilikle uz
laşamıyaclİ<, hatta çirkin sayı
labilecek teklifler karşısında 
kalıyor. 

Bunlar çok kere kabiliyetsiı 
insanlar da değildir. Biraz ça• 
lışmak, tecrübeyi tamamlamak 
için biraz beklemeııe razi ol
mak, onlar! muhakkak muvaf
fak olmağa, hak edecekleri 
mevkie getirecektir. Fakat ön
lerinde fena örnekler vardır. 
Hatta kendilerinden daha de
ğersiz olanların, aynı yoldan 
yürüyerek maksadına erdiğini 

görünce, artık o da zekasını 

iş sahasında işletmeğe, çalış

me.ını artırmağa lüzum gör
miyor. Kesdirme bildiği · bir 
yoldan yürüyerek, iltimasın hi
mayesine sığınmağı daha kolay 
buluyor. Ve tufeyli adam tipi 

de bundan doğuyor. 
Bu ezeli bir derttir. Bunun 

içindir ki, yukarda • her yerde 
her zaman görülen bu değildir., 
ibaresile bu derdin yayılma 

alanını genişletmiş oldum. 
Varsın yine her yerde böyle 

olsun. geçmişi geride bırakmış, 
büyük ve etraflı bir inkılap 

hamlesile ileri atılmış, eskiden 
far• Iı yeni bir cemiyetin teme
lini kurmuş bir millet için böde 
olmamalıdı ve böyle olamaz.. 

Agah Sırrı, zannımıza göre 
kangrene olmak istidadında 

bulnnan bir yarayı neşterle· 
mek istiyor! 

İzmir de 
Ü11.Um piyasası bnglin 

açılıyor 

lzmir (Açık Söz) - Üzüm pi
yasasının Ağustosun 15 inde 
açılacağını yazmıştık. Haber 
aldığımıza göre piyasaya kafi 
miktarda fazla üzüm gelmemiş 
olduğundan piyasanın 17 Ağus
tos Pazartesi günü açılması 
muvafık görülmüştür. Ayni 
gün bazı ihracatçıların, limanı
mızda vapur bulunacak olursa 
ilk partiyi ihraç için hazırlık 
yapmakta oldukları da 1<-uv
vetle sö_Ylenmektedir. 
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DUnya Edebiyat Tarihinin 
!!.!_r sayfası aydınlandı • 

Meğer o büyük ~'T olstoy ,, ne 
betbaht bir kocaymış 

----·---
Yazan: Ensari BUlend 

Büyük Rus edibi Tolstoy 
1910 yılı ilkteşrininin 28 nci 
gecesi, Yasnaya Palyana adı· 
nı taşıyan ve adı artık edebi
yat tarihine de girmiş olan 
meşhur malikanesini ve ailesi
ni birdenbire terk edip kaç
mıştı. 

Dünyanın her tarafına yayı· 
lan şöhretinin en yüksek bir 
dereceye ulaştığı günlerde 
cereyan eden bu hadise her
kesin, bilhassa edebiyat ve 
güzel sanatlar ile uğraşanla

rın merak ve dikkatini celbetmiş 
fakat dönen bir sürü şayialara 
ve dedikodulara rağmen işin 

içyüzü bir türlü anlaşılama

mıştı. Yalnız şunu öıtrenmek 
mümkün olmuştu: 

Tolstoyun, malikanesinden 
kaçbğı gece dehşetli bir kar 
fırtınası vardı. Civarda birkaç 
kızak tipi altında gömülmüşler 
ve iki süvariyi de kurtlar par· 
çalamıştı. ihtiyar edibin bu ka
rakışa dahi metelik vermemesi 
açıkça gösteriyordu ki hadise 
hiç te basit deıtildi. Çalışdığı 
odayı, çok sevdijti kitaplarını, 
her şeyini bırakmış ve canı· 

nı güç bela istasyona atarak 
Şimendifer memuru Astapovo 
nun odasına sığınmıştı. 

Tolstoy sır saklamasını se· 
ven bir adam değildir. Janjak 
Roso kadar geniş olarak de
ğilse bile yine konuşmalarında 
ve yazılarında başından geçen· 
leri açığa vururdu. Fakat ne 
yazık ki edebiyat tarihi için dü
ne kadar esrarengiz bir ıa!ha 
olan bu kara kış gecesinden 
on gün sonra büyük edip bir 
daha açmamak üzere ışıklı 

gözlerini de kapayıvermiş, öl
müştü. 

Moskovada çıkan Jurnal 
Dömosku'nun son sayılarından 
birinde muasır Sovyet edebi
yatının tanınmış bir kalemi 
olan Pelrol'un kıymetli bir 
çalışma neticesinde işte bu 
hadiseyi tenvir eden hır yazı· 
sını okudum, 
ve okuyunca hakikaten bir 
azap duydum, Zira Petro!'un 

iddiası doğru ise [ki doğru 
olmaması için hiç bir sebep 
yoktur] Tolstoyun ölümü de 
bu yüzden olmuştur. Gece ya· 
rısı köşkünden fırlayınca ahıra 

ve o ihlivar ve zayıf bünyesine 
bakmıyarak hayvanları kendi 
eliyle koşup kızağı istasyona 
kadar süren büyük edip deh· 
şetli bir soğuk alma neti
cesinde vefat etmiştir. 

Petrol hadiseyi şöyle anla
tıyor : 

Tolstoy ile karısı birbirleri· 
ne taban tabana zıd iki yara· 
dılış haline girmişlerdi. 

1881 yılına kadar tam bir 
büyük çiftlik sahibi gibi yaşa
maktan zevk duyan Tolstoy 
birdenbire bu hayatı beğen· 

memeğe başlamış, zevcesi So
fi Andiraevna Telsto1 ise bil
akis eskisinden daha cimri ve 
daha asabi, mütehakkim bir 
Kontes tavrı takınmak illetine 
uğramıştı. Bu hale Tolstoy 
okadar tahammül edememiş

di ki (1884) de ve (1907) de 
yani iki defa evinden kaçma· 
ğa mecbur kalmıştı. 

Fakat bu ilk kararlarından 

Tolstoy nadim olarak avdet 
etmişti. Onun insani telakki
leri bir aileyi baba yardımın• 
dan mahrum bırakmağa mü· 
sait değildi. 

Lakin zevcesi de bunları an· 
lıyabilecek vaziyette bulunmu
yordu. Hemen hergün kocası· 
na hayatı zehir ediyordu. " 

Kontes cenaplarının neler 
yaptığını tahmin edersiniz? J. 
nanılm azşey amma hakikat bu 
Kadın kocasını yarı katip, yarı 
dost, yarı uşak gibi kullandıgı 

Çerkof isminde bir adamdan 
kıskanıyormuş. 

Sovyet Muharriri bunu karı 
ile kocanın birbirinden haber
sizce yazmış oldukları günde
lik hatıraları karşılaştırarak 
şöyle bildiriyor : 
Madamın defterinden : 
•o bu Çerkofu gayet garip 

duvgularla sevmektedir. O ne 
derse o oluyor. Tolstoy adeta 
onun esırı gibi. Müthiş 

bir kıskançlık içindeyim. His
sediyorum ki 48 yıl beraber 
yaşadığım ve sevdiğim adamı 
Çerkof elimden almıştır. 

Bir başka gün yine madam 
o deftere yazmış: 

"Herşey beni sinirlendiriyor. 
O kadar israr ettiğim halde 
beni dinlemedi. Dün yine onun
la saatlarca başbaşa konuşlu 
ve üstüne üstelik birlikte fo
toğraf çıkardılar. Ne olacak 
benim halim?., 

Birgün sonra madamın del· 
terinde kısaca şu cümle var: 

"Kıskançlığın acı yarası be· 
ni kemiriyor . ., 

Bugünün tarihi 27 Ağustos· 
tur. Aynı yılın 27 Ağustosun· 

da ise büyük edibin not def· 
terinde, şu yazılıdır, 

•Sonyayine hiddetlendi veyi· 
ne ikimiz karşılıklı azap duy
muş olduk ... 

Ve bir gün sonraki tarihle 
şu satır okunuyor: 
•Karım günden güne fena

laşıyor. Bu hal aşka henzemi
yor. Bu bir aşk -ı zorlama 
hareketidir ki kin ile baş'ıyor 
ve kin içinde büyüyor ., 

Kararından iki gün evvelki 
not: 

" Bu hale artık dayanamı
yacağım. Onu yatıştırmak is
tiyorum amma, bende de 
takat kalmadı ... 

Frarından birgün evvelki not: 
"Bu deliler evinde artık bo· 

ğuluyorum. Bu hayat arlık la· 
hammül edilemez bir şekil al
dı.,, 

Ayni gün Kontes de şunları 
yazmıştır. 

"Gece hiç uyuyamadım ve 
büyük bir sinir buhranı ile u
yandım. 

Nihayet 28 llkleşrin gecesi 
Tolsloy'un sabahın saat üçün· 
de uyanacağı tutuyor. 

Kütüphanesine gitmek iste
yor. Bir de ne baksın, karısı 
koskoca Kontes, usta bir hır
sız gibi yazıhanesinin çekme
celerini karıştırmakla meşgul 
değil mi? 

Tek kelime söylemeden ge. 
riye dönüyor. Odadan çıkıyor, 
evden çıkıyor, malikanesinden 
çıkıyor .. işte çıkış bu çıkış l 

Ens6r1 BUlend 

"Açık Söz .. ün edebi romanı: 6 

• • • 
Sen Benim Babam 

D ... ·ı . ' egı sın ... 
Yazan : Suat Derviş 

ve onun gözlerinin içine en 
büyük bir ne!r~tle bakarak 

- Yalancı diye bağırıyer 

sen benim babam değilsin; 
- Selma! .. Ben senin baba· 

nım ... 
- Benim babam odur... O 

• Hakiki babam odur ... Anlıyor 
musun, sizin kabahatinize, si. 
zin ihanetinize beni de karış· 

tırmayınız,.. Ab utanmazlar .• 
lçerde yatan ölüye utanmaz 

mı? .. dedi .. 
Buna nasıl dili vardı içerde 

yatan ölü annesinin ölüsü de
ğil mi? 

Ôlü annesi hakkında onun 
böyle fena dii9ünmesine sebe-

biyel veren bu muzur, bu müf
teri adamdan nefret ediyor: 

- Yalan söyleyorsunuz, ben 
nasıl olur da sizin kızınız olu
rum .• Bende size benzeyen ne 
var? 

- Gülmek mi isteyorsunuz, 
anamın ölüm yatağının başın. 

da beni güldürmek mi isteyor· 
sunuz? Yoksa taiiin başıma 

verdiği felaketi pek mi az 
gördünüz de bana böyle amma 
fazla eziyet ediyorsunuz mak· 
satınız nedir? söyleyiniz •. mak
satınız nedir? .• Beni çıldırtmak 
mı? .. 

Baıı arkaya doğru ekilmiş 
şiş ve kızarmış. göz kapakla-

- -- -- - - -"'- - -:..- -:_ - - - - ~ . . ~ ~ 
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BEN KIM·IN Heva kuvvetleri bir 
pline göre kur~lur 

arttırılır ve yenilenir 
Tayyare ve tayyuecili!fin 

fen bakımından devamlı ve 
sonsuz yükselişi ordu kadro
suna giren tayyarelerin kısa 
bir zaman içinde hizmet ha
rici edilmelerine sebep olu
yor .. Devlet bütçelerini sarsan 
bu durum, bazı imkansızlıklar 
yüzünden hava teşkilatının 

müdafaa esaslarına göre dü· 
zenini geri bırakıyor .. 

Handy-Page Mark il Hey
ford, Fairey Short R 24-31, 
Haver Superb Furig sistem
lerindeki tayyaraleri göz 
önüne getirelim .. Bu tayyare
lerde pilot ve tülekci elbise 
giymejfe, gözlük kullanmağa 
ihtiyaç gÖ•lermiyecek dere
cede muhafazalı mevkilerde 
çalışıyorlar. Avcı tayyarele
rine karşı zırhlı kuleleri var .. 
Motörleri 3000 tur yapabil
mek üzere 775 beygir kuv· 
vetine varıyor. Hızları saatte 
240, hareket sahaları 1575 
kilometreyi aşlı.. Bazıları ta
mamile madenden yapılıyor .• 
Saatte 330 kilometre hızla 
uçuyor, 9,5 dakikada 6000 
metreye kadar yükseliyorlar. 
Düşünelim.. Hangarları bu 
çeşit tayyarelerle dolu bir 
devletin kısa bir zaman için
de bu mühim silahları hizmet 
harici etmeğe mecburiyeti yü
zünden uğradığı maddi ve 
nıanevi zarar nerelere varır.? 
işte, tayyare fabrikalarının 

sonu gelmiyen mesailerile be. 
men her yıl değişen sistem· 
!eri ortaya çıkarmaları her 
devleti ve ordularını büyük 
zararlara ujfratmakta ve tay. 
yare siparişlerinin muntazam 
bir plana göre yapılmasını 

zaruri kılmaktadır. Bu plan
ların tatbiki için seçilecek 
zaman fennin ilerileyişine gö. 
re, tesbit edilir. Mesela, ingi· 
izler iki yılda 1500 tayyare

lnin yenilenmesini kararlaşt.r
dılar.. Bunu bütçelerine uy· 
durdular. 

Bu zorlu işlerin yurdun 
müdaf aasile büyük alakası 
vardır, Verilecek karara gö
re alınacak tetbirlerin eko
nomik duruma. bütçeye, ordu 
kuvvetine, komşu devletlerle 
olan siyasi münasebete uy
gun olması lazımdır. 

M. Ersü 

Maliye 

Defterdarlığın 
yeni kadrosu 

Amirler arasında ba
zı değişmeler olacak 

lstanbul Defterdarlığına ait 
yeni teşkilat kadrosunun tebli· 
ği bugünlerde beklenmektedir. 

Vekalet tarafından tasdikine 
lüzum olmıyan ufak tayinlar 
burada yapılacaktır. Bu husus
taki liste hazırlanmıştır. 

Verilen malu~ata göre 
yeni kadroda, lstanbul mali
ye mürakibi Kazım defter
darlığa, Edirne defterdarı Ce
mal ve Balıkesir defterdarı Beh· 
çet defterdar muavinliğine, 
lstanbul tahakkuk müdür ve
kili Hakkı Kamil irat ve ser
vet şubesi müdürlüğüne, 1 Hoca
paşa tahakkuk şubesi müdürü 

rı altında gözleri iki yangın 

gibi ... Dudakları titreyor hıç

kırıklarla kırılan sesi boğuk 

ve çirkin bir ahenkle boğazı· 
nı tırmaliyor: 

Biliyorum... biliyorum 
şimdi anlıyorum. Bütün bir 
hayat siz benim annemi 
sevdiniz, bütün bir hayat, 
siz bir.im saadetimize ha
set ettiniı, bütün bir ha
yat, babamı kıskandınız ve 
şimdi şu dakikada felaketin 
bizi ezdiği şu dakikada haset, 
kıskançlık manevi yoksuzluk 
içinde geçen, hayatınızın inti. 
kamını almak istiyorsunuz, 
annemin hatırasını kirleterek 
onu yalan söyleyen, sıkılma· 

dan riya içinde yaşayan bir 
insan olarak göstererek iste
diğiniz ve mahrum olduğunuz 

her şeye malik olan babamdan 
babalık sıfatını çalarak, ana• 
mm ölüm döşeğinin başında 
bu sözleri söyleyerek kıskan. 

dıA-ınız yuvanın saadeti olan 
çocuğu bedbaht ederek, lnfi
kam almak istiyorsunuz. 

Metaksasın 
Diktatörlüğü METRESiYİM 
lnglllzler çok uzun 

sUreceğlnl 

tahmin etmiyorlar 1 
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Yunan komünist par-
1t!si Makedonya komi

tesi ile bir-

_Selma, gözlerini denizin hafif çırpıntılarına dikmiş, 
sakin, sessiz, hareketsiz duruyordu 

ı 

likte çalışmakta imiş 
Taymis gazetesi, Yunanis

tanda parlemenlonun kapatı
larak diktatörlük idarenin ilanı 
üzerine yazdığı bir makalede 
diyorki : Hiç şüphe edilmeden 
ispanyadaki hadiselerin Yuna· 
nistan üzerine büyük bir tesir 
olmuştur. Yunan muhalifleri
nin ekseriya bir ihtilal çıkı· 
yormuş gibi bir hava uyandı
ran şiddetli ve korkutucu tah· 
rikAtı ve bilhassa komünist 
partisinin askeri bir kıyama ha· 
zırlanıyormuş gibi bir tavır 

takınıp atıp tutması bu günki 
vaziyeti doğurmuştur. 

Yunan komünist partisinir~ 
Bulgar, Makedonya komitesi 
ile yaptığı bir anlaşmanın mev• 
cut oldujtu tahakkuk etmiştir. 
Zaten Makedonyalıların kala
balık olarak yaşamakta olduk· 
ları Selanik şehrini Komünist· 
!erin daima bir anarşi merkezi 

, olarak intihap etmekle bulun· 
maları nazarı dikkati çekiyordu. 

Yakın Yunan tarihi, Yunan 
milletinin devamlı ve ezici bu 
diktatörlük idaresine uzun 
müddet tahammül edemiyece
ğini bize göstermiştir. Şimdilik 
Yunan siyasileri, General Me
taksası muvakkat bir zaman 
için ve belki de sırf asayişle 

ve intizamın bozulmaması en· 
dişesile serbest bırakmış gibi 
görünmektedirler. Fakat bil-

' melidir ki Yunan siyası parti· 
leri bu sükütu uzun müddet 
muhafaza etmiyeceklerdir. Dik· 
talörlük idaresine nihayet ve· 
rileceıti kal'iyelli günlerden pek 
uzaklarda değiliz. 
(MORNİNG POST) A GÖRE; 

Bu seferki Yunan diktatÖ· 
resinin, daha evvelki Yunan 
diktatörlük idarelerinden bir 
farkı vardır ki o da, bu sefer 
Yunan kıratının bizzat başında 
bulunuşudur. 

Fakat günler geçtikçe an
şılacaktır, ki bu seferki dikta· 
törlük de öteki idarelerden 
!arklı değildir. 

MANÇİSTER GARDiYANA 
GÖRE 

- Aptallığından... Saygının 

bu derecesine başka ne mana 
verilir?! 

Şefik arlık tam mana$iyle 
şuursuz ve iradesiz bir edam 
gibi konuşuyordu. Başını Sel· 
manın boynuna uzattı .• ilk Ön· 
ce yanak yanağa ve sonra 
dudak dudağa geldiler. 

Şimdi bu tenha koridorda 
göklere doğru uzanmış dire. 
ğin dibinde tek bir vücut ve 
tek bir gölge halinde duru
yorlardı. 

Biribirlerine sarılmışlardı. 

ikisi de yalnızlıktan, ikisi de 
eşsizlikten kurtulmuştu. 

Selma sevinç içinde titri-
yordu. 

Selim de vücudünde bir 
ürperme duymamış değildi. 

Fakat o, Selma gibi sevinmi
yordu ve o dakika da kalbinin 

ateşte kızdırılmış bir kıskaçla 
bükülmüş gibi sıkıldığını du
yuyordu. 

Selmanın çok güzel sesi 

vardı. Ara sıra mırıldanışla-

rından belliydi ki alaturka mu

sikidan oldukça anlayordu. 
Uzaklan geçen iki gölge .. 

iki asker gölgesi bunları bir
birlerinden ayırmıştı. 

Selma yavaş yavaş. Selimin 

kulağına ü!ler gibı • şarkı söy· 

!emeğe başlamıştı : 

.. H icranlnrı gömdük ve unut• 
tuktu bir akşam. 

Sevdamı%ı mehtapla uyuttuk· 
tu bir akşam. 

Göz yaşlarımr< dinsin diye 

başbaşa kaldık: 

Sevdamızı çamlarda uyuttuk· 
lu bir akşam •• 

Şefik ömründe bu kader 
tatlı, ılık, ruhu çarçabuk saran 
bir ses işitmemişti 

Başını Selmanın omuzuna 

koymuş, büyük bir zevkle 

Müsteşarın karısını dinliyordu. 
- Vallahi bayıldım, Selma 

hanım, ben bu şarkıya •.. 
Sonra hemen ilave etti : 
- Ya sesiniz,.! O tatlı nağ. 

meleriniz .. I 
Ah, şimdi bir şişe rakıya bü

tün ömrümü verirdim dojtrusu 
Selma susmuştu .. 
Başı dönüyordu. 

Gözlerini denizin hafif çır. 

pınlılarına dikmiş.. hareketsiz 
Yunanistanda, tehlikeli bir 

tecrübe olan diktatörlük bir 
daha idare ilan edildi, her 
yerde ve her v~kit olduğu gibi 
diktatörlük idareleri (muvak
kat) olacaklarını ilan ettikleri ( 
halde, ekseriya (adet oldu~u 
veçhile) uzun sürmektedirler. 
Yunanistanda bunun böyle ola
cağı ve neticesi de tehlikeli 

duruyordu. 
Selim yalvarır gibi ince, 

Abone Şartları l 

TÜRKİYE iÇiN 
1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 • 325 • olacağı tahmin edilebilir ... 

Talat irat ve servet şubesi 

müdür muavinliğine, Üsküdar 
varidat müdürü Mümtaz mua
mele ve istihlak müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 

Yeni kadroda kimsenin 
açıkta bırakılmadığı tahmin 
edilmektedir. 

- Selma. Ben seninin ba
banım, namusumla, şerefimle 
ve içerde yatan ölünün batı· 

rasına yemin ederim ki ben 
senin babanım. 

- Bizde birbirimize benze
yen ne var? Söylesenize biz. 
de birbirimize benzeyen ne 
var? Ben sizin değil o kadar 
onu çocuğuyum ki... Baksa
nıza herşeyim ondan... Onun 
kızı olduğuma ben de maddi 
isbatlar var, herşeyimi ondan 
tevarüs etmişim. se~im bile 
onun gibi .• Duymayormusunuz 
ne kadar onun gibi.. 

- Küçük bir çocukken onun 
sesini taklit ederdin sesin bu
nun için o ahengi aldı. 

- Boş şeyler söyleyorsunuz? 
Hiç istemekle bir ses ötekine 
benzer mi ? - Ben onun kızı· 
yım ahlakım tıpkı onun ahla
kının eşi deıtil mi ? Hiddetle· 
ve neşelerim .•. 

- Ya fedakarlıkların Selma 
onun birgün fedakarlık yap
tıtını gördün mü ? 

- Ben onun gibiyim. 

l " 125 • 
HARiÇ 

1 Senelik 
6 Aylık 

3 
" l n 

iÇiN 
2500 Kr. 

1300 " 
700 " 

Nuruoamaniye. Şeref Sok•I• 
TELEFON: 208U 

- Sende ondan bir şey yok. 
- Ben onun san'atine bile 

tevarüs ettim. Neden o kadar 
küçükken yazı yazmaya başla· 
dım. Neden bu kadar genç 
iken ismimi' herkes tanıdı. O
nun kızı oldujtum için .• 

- Hayır, onu sevdiğin için, 
onun baban olduğuna kani 
olarak, ona taptığın, onu dün
yadaki insanların hepsinin fev

kinde gördüğün için onu taklit 
ettin, onun tesirinde kaldın, 
ona benzemek istedin. 

- Hayır... içimde yanan 
bu istek ve ortaya çıkan 

istidadım bir verasettir. Ben 
onun kızıyım. Ona herşeyim 

benziyor. En ufak manilerime 
kadar. O hafif öksürüklerim, 
yazı yazarken bir kaşımı kal. 
dırıp dudaklarımı büziişüm ..• 
Ben onun beğendiği şeylerin 

hepsini beğenirim. Onun eğ

lenceleri, benim eğ'lencelerim

dir, Onun nefretlerine ve sev· 
gilerine bile tevarüs ettim ben .• 
Hatta zaman olur anlıyor mu· 
sunuz, zaman olur ve ben 

mütereddit bir sesle tekrarladı: 
- Sesinize bayıldım, Selma 

hanım! Bir şarkı daha lütfeder
misiniz .. 

Selma bu sırada birdenbire 
ağlamağa başlamıştı. 

Şefik şaşaladı : 
- Ne oldunuz, Selma ha· 

mm? Böyle birdenbire tatlı tat· 
lı konuşurken ... 

Selma gözlerinin yaşını sile
rek kendi kendine konuşur 
gibi cevap verdi: 

- Evet, tatlı tatlı konuşur

ken niçin ağladığımı garip bul
dunuz, değil mi? 

Şefik ağzını açamadı ... 
Selma sözüne devam etti: 
- Ben niçin bedbaht bir 

kadınım, biliyor musunuz Şefik 
Bey? 

- Hayır .. bunu sormıya da 
cesaret edemezdim şüphesiz. 

- Sorunuz .. sorunuz da an· 
latayım size dertlerimi ... 

Uzaktan akseden muzik se•i 
Selmayı birdenbiı e harekete 
getirmişti : 

- Oh, de<li, işle ben yalnız 
muzikle keııdimi avutuyorum. 
(musiki ruhun gıdasıdır) diyen 
feylesof ne kadar doğru söy
lemiş. Ben çok talihsiz bir ka
dınım, Şefik Bey 1 Fakat bu 
talihsizliğim arasında lzzetinef· 
sime de el uzattılr. Kadınlık gu
rur ve haysiyetimi de ayaklar 
altına aldılar. Ah, bilseniz be
nim başıma gelenleri. 

Şefik bu yeni arkadaşının 

ılk defa saçlarını okşayarak: 
- Şizi dinliyorum, ded ı , siz 

hakikaten çok duygulu, çok 
yüksek ruhlu bir kadınsınız. 

Dertlerinizi dinlemek isterim. 

- Benim kocam çok saf ve 
temiz yürekli bir erkektir, Şe
fik beyi Kocamı bir genç ka• 
dın . . Gözleri büyülü bir ka· 
dm teshir etti. Şimdi kocaııı 

bu kadının peşinden gidiyor· 
Onu bir gölge gibi aylardaP 
beri kovalıyor. Ah, o kaltağı 
bir ele geçirebilsem .. 

- Sizden güzel mi acaba .. ? 
- Şüphesiz .. Benden güzel. 

Kocamın cebinde resmini gör· 
düm. Fakat, kocam ona güzel· 
liği için tutulmadı .. DilL. işvesi
naz ve edası.. daha ne bile
yim, blıtün çapkınlı~ile kendiri 
sevdiren bu sihirbaz şıllığı 
koclm o kadar çok kapılmıı 

ki .. 
- Ne diyorsunuz canım 7 

Müsteşar mevkiinde bulunan 
ağır başlı bir erkeğin böyle bil 
kadına tutulması hayret edile
cek şey doğrusu. Şimdi onunla 
beraber mi yaşıyorlar? 

- Hayır .• 

- O halde neden telaş ed~ 

yorsunuz? 
- Keşke beraber yaşasalar• 

dı. Kocam ş mdiye kadar bel• 

ki de ondan bıkar, ailes•ne 
yuvasına, çocuklarına dönerdi. 

Fakat.. dedim ya, o bir gölge 
gibi i<açıyor .. ve koc1m ha;a 

onu kovalamakla meşgul. 
Selma içini çekli.. geniş bir 

nefes aldı: 
- Sadrazam F "rit paşanın 

yalısına sık sık g ! lirmiş b.~ 
kadın. Şimdi kocam da Ferıt 
paşanın dalkavu~u oldu. On~ 
görmek bahanesile her akşaJ11 

/ Bitmedi/ _. 

Dışarıda Türkiye hakkında 
On dört senelik yeni Türki

ye, Atatürk yurdu, hudutları• 

mız dışarısında sık sık tetkik 
ve yazı mevzuu oluyor. Şuna 
•bir ya~dan esefle, bir taraftan 
da sevinçle· iş,,rel edelim ki 
Kemalist Türkiye hakkında 

bugüne kaJar hariçle yapılan 
neşriyat, yurt içinde yapılan
dan beş, on, yirmi, yetmiş ınisli 
fazladır. Gazetecilerden, pro
fesörlerden tutunuz da hemen 

bütiin kültür adamları arasın
da Türkiye hakkında. yeni 
Türkiyenin inkılapları hak
kında, yürüyen, ileri giden, 

modern bir hüviyet kazanan 
Türkiye hakkında eser yaz· 
mıyan yoktur. 

Bu hafta içinde de elimize 
bir Alman mecmuasr geçli. Bu, 
Berlinde çıkan • Europaiche 
reuue. dir. Mühim bir kültür 
mecmuası olan bu mevkutenin 
son nüshası başlan başa Tür
kiyeye, Kemalizm yurduna 
tchsis edilmişiir. Büyük mu• 

düşünürüm : Allahım babama 
ne kadar benziyorum,. derdim. 

- Bu hep senin ona karşı 
olan sevginin işaretidir, ınef
tunluğun bir ifadesidir. O ka· 
dar ... 

- En küçük yaşımdanberi 

tıpla alAkadar olduğumu gör
dünüz mü ? .• Hekimlikten nef
ret ederim. Biliyorsunuz değil 
mi?.. Hatla size her zaman 
"nasıl hekimlik yapıyorsunuz., 

diye takılmaz mıydım ... çocuk
luğumdanberi. 

- Çünkü beni sevmezdin 
sevmezdin Selma L O benim 
hakkım olan sevgiyi benden 
çaldı. Baba bendim. Amma 
bütün babalık saadeti onundu. 

Sen ona "baba" dedin. Sen 
daha mini mini ve penbe bir et 
parçası iken ağzın birinci defa 
"baba .. baba., diye açıldıl!'ı va
kit şüphesiz sen daha gelişi 

güzel hecelediğin bu şeyin ma
nasını anlamıyordun amma ..• 
sesinin "baba,, dediğini bana 
deıtil ona müjdelediler.. Sen 
küçücük kollarını "baba., diy.e 

1 harr!r Falih Rıfkı Atay'ıa 
güacl bir yazrsile baş/ay~~ 
mecmuanın bıltün yazıları, str 
lıihiyet sahibi kalemler tarJ 
fındaıı Türkiye hakkında öıl 
ve dolgun tetkiklere hasred:/• 
mişlir. Recep Pekerin haku~' 
esasi ye lahsine ait uzun bit 

yazısı da mecnıuanrn mürıdt' 
reca/ı arasındadır. Bunda~ 
başka Almanyanın eski Anka'1 

Büyük Elçisi Rudolf Nadoltl 

de, modern Türkigenin harİ" 
siyasetinin ana haf/arını çi~ 
ve mut•af /ukıyetini anlal01 

uzun bir yazısı fJardır. 

Diğer yazılar dh yurdumu:U1 

iktısudi, sınai faaliyetini an' 
latan çok özlü makalelerdir· 

Bu mermuayı okuyucula~ 
tanıtırken, hariçle memlekel'.' 
miz hakkında yapılan neşrı· 
yalın çokluğuna, fııkat ba;' 
mukabil yurt içinde bu gıb· 
neşriyatın azlığına bir karr' 
daha işaret etmek istiyorut• 

SUheyUl GUldlkG~ 

onun boynuna doladın seni lı~ 
bahat işlediğin zaman "bab~ 
söyleriz. diye onun babalık 
kimiyetile korkuttular. :!' 

Daha büyüdün, mekteb t' 
iyi çalıştığın zaman onu ıe 
rik ettiler. 
Yazı yazdın yirmi dört .f, 

şında şöhret kazandın iftı~ 
etmek onun hakkıydı. Bül~ 
aşkını, hayranlııtını, evlı\l • 
sevgisinin tapınağa varan cO~ 
kunluğunu ona karşı gösterdi 
Selma biliyor musun ben bu ~ 
nelerde ne ıstırap çektim b~ 
yor musun sen onun boynu ti' 
ipek kollarını geçirip, onun~ 
raşı uzamış yanaklarına , 
gibi yanaklarını sürerken ~' 
sıl içimden seni kıskandım· ~ ı 
sıl sana: "Yavrum. Bıra~ 
yabancıyı gel bana.. Ba.~~ 
ben im .. diye bağırmamak 1 

kendim; yedim. 
Selma hıçkırıyor, rJll 

Ah yalan söylüyorsu: 1~ 
yeteer... yeter... yalan s0 Y 
yorsunuz... diyordu. ;il 

f!!!rı:? 
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17 Agusto• 

Bayburtta korkunç bir afet oldu, 
79 ev sel altında kaldı .. 

Köylere yumruk büyüklüğünde dolu düştü. 
Ekinleri. mahvetti 1 Halk telaş içinde 1 .. 

Bir kadınla 
Gümüşhane 16 (A. A.) -

10 gücdenberi hergi!n vilayet 
merkezine ve köylerine dolu 
ile karışık şiddetli yağmurlar 
yağmaktedır. il merkez veilçe· 
lcrindeki bazı köylere düşen 
iri taneli dolu mezruata zarar 
vermiş ve yağmurdan gözlerini 
açamıyan çiftçi mahusullerini 
sürüp içeri alamamıştır. 

Bu vaziyet çiftçilerı endişeye 
düşürmüştür. Koşkur köyüne 

bir "" çocugu sel götürdü ! 
düşen dolu ve yağmurların 
gel rd i ği selden bir kadın ve 
bir erkek boğulmuştur. 

iki gün evvel bir baçuk 
saat süren şiddetli yağmurlar 

neticesinde Bayburdun Tönse· 
rek dereainden büyük seller 
gelmiş ve kasabanın 79 evi 
sular altında kalmış, iki ev yı
kılmıştir. Birçok evler hasara 
uğramış ve bu evlerin eşya ve 
yiyecekleri harap olmuştur. 

Bir kadın çocuğu ile bera
ber toğulmuştur. iki köprü 
yıkılmıştır. Evsiz kalanlar ak· 

rabaları yanına ve camilere 
yerleştirilmişlerdir. Falaketze

delere belediye tarafından ek
mek dağıtılmıştır. Bayburd 

çarşısının bir kısmı sellerin 
getirdiği taş ve toprakla do

lu olduğu gibi bir kısım ma
ğazaları da su basmıştır. 
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kongresi '" Bosnadan Tü~kiy:'ye 
-~-·- gelen muhacırlerın 
Bu Yıl 
Sof yada 

· halini pek beğendim ! 

Toplanıyor? 
Sofya, 16 - Dünya üniver· 

sitelileri beynelmilel kongresi 
bu yıl Sofyada toplanmaktadır. 
Balkan memleketlerinden kon· 
greye pek çok misafir gele
ceğini Bulgar gazeteleri yaz· 
maktadırlar. 

iştirak edecek murahhaslar 
arasında, ltalyadan doktor Di· 
ns Gordini Çekoslovakyadan 
nazır Krofta, lngiltcre Par
Parlemento azasından Alfret 
Bast, Macaristandan Maarif 
nazırı Klemen, Litvanyadan 
Hariciye nazırı Müiters, Bük· 
reşden profesör Majiğyan, F
ransadan Hariciye nezareti 
müdiranından Soret, Zorihden 
profesör Yeobert, vardırlar. 

Murahhaslar lstanbulu 
:la :ıı:iyaret edacekler 

Sofya 16 (Açık Söz) - A
yın on dokuzunda Sofyada 
müzakerelerine başhyacak olan 
beynelmilel talebe kongresi 
müzakereleri hitama erdirdik

ten sonra kapanacak ve işti. 

rak eden murahhaslar 26 A· 
ltustosta Yamaya 30 Ağustos
ta da Yamadan hareket ede
rek şehrimize geleceklerdir. 

bütün dünyadan gelen murah· 
hasların bulunduğu bu kafile 
Şehrimizde üç gün kalacak 
hrihi ve güzel yerleri gezecek· 
lerdir. 

8uıgar şimendiferleri
ne radyo koyuyorlar 

Solya, 15 (Açık Söz)- Bul
gar münakalat nazırlığı Bulgar 

malları mukabilinde hariçten 
getirteceği radyoları ekspres 

trenlerine koymağa karar ver

ıniştir. 

(Yama • Sof ya) (Sof ya • 

Burgaz ) arasında işlemekte 
olan ekspreslere radyo takıl· 

ınıştır. Bu radyolar yavaş ya

ıraş bütün Bulgar trenlerine 
konacaktır. 

Acı bir kayıp 
ihracat gümrüğü başkatipli

~inden mütekait mülga Kade

nıi şerif tekkesi şeyhi Bay Se
lahattin ani olarak vefat et
ıniştir. 

Gümrük mecmuası müdürü 
/\.hmet Esadın babası ve lzmir 

liva kumandanı şehit Nehatla 

süvari binbaşısı Selim Sabit 

ve topçu binbaşısı Tevlikin 
kayin pederi olan merhum, 
l<ani paşa devı i emanetinde 
gümrüğe intisap etmiş ve 
ıtümrükçülerin babası ünvanını 

kazanmış çok haluk, çok muh. 
terem bir zattı. 

Cenazesi Salı günü saat 

On birde Etyemezdeki mülga 

l<adem tekkesinden kaldı· 
tılarak Sünbül efendi camiin

de namazı eda edilip makbe· 
r . 
eı mahsusasına defnolunacak-

tır. Cenabı hak garıkı riıhmet 
tylesin. 

11 TUrklye'de tek parti vardır. ÇUnkU TUrklye'de 
Atatürk kudretinde bir ikinci adam yoktur.,, 

Türkiyede bir tetkik seyahatinde bulunduktan ıonra memleketine 
dl:inen ve Bclgradın büyük gazetesi Pravda'da Atatürk ve Türkiye 
hakkında doıt ıö:zlerl netrettirmiı olan Yugoslavya mUnakallt nazırı 
Şevki Behmen'in l.tanbu1d~ bulunduğu aıralarda alınmış bir resmi 

Yugoslav kabines"ndeki boş
nak nazırlardan doktor Beh· 
men, Türkiyede yaptığı se· 
yahattan dönüşte Belgradın 
büyük gazet•lerinden "Pravtla,, 
ya Türkiye hakkında uzun bir 
beyanatta bulunmuştur. 

Doktor Behmen evvela Bos
na Hersek ve Sancak ahali
sinden Türkiyeye hicret etmiş 
olanların Türkiyetleki yaşayış 
tarzlarını anlı.tmış ve Türk 
milletinin terakkisinden ve 
beş senelik plandan bahset· 
tikten sonra Türk demokrasisi 
hakkında izahat vererek de· 
miştir ki: 

• - Türkiye son derece de
mokratik bir memlekettir. 
Anayasa ve bütün kanunlar 
demokratik esaslara, bütün 
yurddaşların istisnasız olarak 
müsavi haklara malik olması, 
devlet idaresinde de bütün 
yurttaşların aynı suretle va
zife alması esaslarına dayan
maktadır. Biliyorum ki Türki
yede yalnız bir tek partinin 
mevcut bulunması ve intiha. 
batta umumiyetle bir tek liste. 
nin teklif edilmesi dikkati celp 
etmektedir. Fakat bu partinin 
başında Kama! Atatürk 'ün bu
lunduğunu bilenler bu vaziyete 
hayret etmeıler. 

Çok büyük sempatilerden 
başka derin bir milli itimat 
kazanmış olan bu adam o ka· 
dar büyüktür ki yurtta ve 
onun haricinde Atatürkle mu. 
kayese edilebilecek başka bir 
otorite mevcut değildir. Bu· 
nun içindir ki başka bir par
tinin ihdası için yapılacak bü
tün gayretler boştur ve neti
cesiz kalmıya mahkumdurlar. 

Bundan sonra dost Yugos
lavyanın kardeş devlet adamı 
boğazlar meselesine sözü nakl. 
etmiş ve Türk diplomasisinin 
hallettiği büyük beynelmilel 
mesele hakkında da şunları 
söylemiştir: 

MONTREUX 
MUVAFF AKIYETİ 

Boğazlar meselesinin halle· 
dilmiş olması şüphesiz Türkiye 
için büyük bir muvaffakıyettir. 
Bir milletin vücudundan canlı 
bir parçanın koparılmasını 

ve yabancı vasiliği altına ko
nulmasını tasavvur ediniz. Bo
ğazlar meselesinde Türkiyenin 
vaziyeti de bu şekilde idi. Bo
ğazlar, Türkiye için stratejik 
ehemmiyeti haiz bulunmalarına 
rağmen, Türkler tarafından 

tahkim edilemiyorlardı. Bu uy

gunsuz vatiyeti tanzim eden 
protokolların Montrö'de imza. 
lanmaları yalnız Türkiyeyi de

ğil onun sadık müttefiki olan 
Yugoslavyayı da sevindir

miştir. Türkiye bu neticeye 
vasıl olmağa çalışırken Bal
kan antantı devletlerinin en 
geniş dostluklarını da elinde 
tutuyordu. Esasen Montreux'de 
Balkan antantının, onu teşkil 
eden devletlerden her biri için 
haiz olduğu büyük ehemmi. 

yet de tezahür etmiş oldu. Bu 
netice aynı zamanda Türkiye 
Dış Bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
Aras'ın mehareti sayesinde el
de edilmiş bulunmaktadır. 

Unutmamalıdır ki Balkan an
tantının bu diplomatik muvaf. 

fakiyetleri ile birlikte iktisadi 

sahada da birçok muvaffaki

yetler kazanılmaktadır. Bugüne 

kadar Balkan antantı devlet

lerinin menfaatleri namına mü. 

essir birçok kararlar alınmış 

olduğunu unutmamalıyız. 

Seyahatim esnasında Türki
yenin bizim için samimf ve 

sadık bir müttefik olduğu ka. 

naatini edindim. Kat'i surette 

emin bulunuyorum ki Türkiye 

de de biz Yugoslavlar hakkın
na aynı şekilde düşünülmek

tedir. 

-AÇIK SÖZ-

Bulgaristan -
da yayılan 
bir haber 

Çanakkalenin tahkl· 
matı hakkında Al· 
mal\larla müzakere· 

de imişiz? 
ltalyanın yarı resmi ajansı 

Stelani; Çanakkaleyi tahkim 
etmek maksadile Almanlarla 
müzakerelere giriştiğimizi ve 
bu müzakerelerin iyi bir şekil· 
de neticelenmek üzere olduğu· 
nu Bulgar gazetelerine bildir
mektedir. 

Güya biz Alman askeri sa• 
nayiine mühim miktarda sipa• 
rişlerde bulunmuşuz ve Çanak· 
kaleyi bunlarla tahkim edeceği· 
mizi yazmaktadırlar. 

-- -
Fransada 
casuslar harıl 
harıl çalışıyor 
Çalınan evrakın mühim 

müdafaa PUlnları 
olduğu anlaşıldı 

Birkaç gün evvel FransadA 
Şamberi istasyonunda bir tre· 
nin posta vagonundan müsta h
kem mevkie ait bazı sandıklar 
çıkarılırken bunlardan birinin 
yolda parçalanmış ve içindeki 
evrakın aşırılmış olduğunu ha
lı<'r vermiştik. 

Fransız polisi bu vak'anın 
" basit bir hırsızlık işi " oldu· 
ğunu, esasen casusların iştiha
sını celbedecek ehemmiyetli 
vesikaların bir posta vagonuna 
emniyet edilemiyeceğ'ini işaa 
etmişti. Yapılan tahkikat neti
cesinde l:'ransız polisinin iddiası 
doğru çıkmamıştır. 

Çalınmış 1>lan evrakın Fran
sa hududlarının müdafaasına 
ait esrarı Fransa düşmanlarına 
açıkça öğretecek derecede 
mühim olduğu anlaşılmıştır. 

Hırsızlar en ufak bir iz bile 
bırakmamışlardır. Trenin ve 
posta vagonunun muhafazasına 
memur olanların ifadeleri me· 
seleyi aydınlatamamıştır. 

) Yaman bir 
gelin hanım 

Bulgaristanda bir Türk 

\ 

kadını kaynanasını 

dayakla öldUrdU 
Solya 10 (Hususi) - Bul· 

garistanın Asenotgrat kazası· 
nın Moğili köyünden bir gelin 
ile kaynana kavga etmişlerdir. 

Mehmet kızı Nasiye adlı 

olan gelin kaynanasını süpürge 

sopası ile döve, döve öldürmüş
tür. Hiddetli gelin tevkil olun· 
muştur. 

ltalyanlar Fransızları 
itham ediyorlar 

ltalyan faşistlerin'n gazete
lerinden olan il Lavoro Faşisto 
Paristeki muhabirinden aldığı 
bir habere dayanardk şunları 

yazmaktadır: 
Yalnız bir gün zarfında Fran

sız -lspanyol hududunu Gen
dayü mevkiinden geçen (sey· 
yah) otomobillerinin sayısı 
8274 tanedir. Böyle karışık ve 
mahşeri andıran bir kıyamet 
gününde ispanyaya giden bu 
otomobillerin seyyah otomobi
li olmalarına akıl erdirmek 
müşküldür. Bunlar olsa olsa 
ispanya cümhuriyetçilerine yar 
dım olarak (gönüllü) ve (cep
hane) taşıyan askeri n11kliye 
vasıtaları olabilirler. 

Beynelmilel za
hire tüccarları 

kongresi 
Almanyanın Bremen şehrin

de dünkü gün toplanarak ayın 

19 unda nihayetlenecek olan 

beynelmilel zahire tüccarları 

kongresinde şu mevzular üze
rinde etüt yapılın ·~ tadır: 

1 - Zahire üıı rine dünya 
ticareti. 

2 - Beynelmilel zahire tüc-

carlarının karşılıklı yardım• 

!aşmaları. 

3 - Muhtelif memleketler· 
de zahire tüccarlarının tabi 
tutuldukları vergi sistemleri. 

9 

No: 118 YAZA~ Etem izzet BENICI! 

Profesör Cemil benden ve• 
sika istiyor. Yedadın katil 
olduğu hakkında kendi elinde 
ne vesikası vardır ki, ben de 
ona vesika göstereyim. Hem, 
ben Ferdinin katil olduğunu 
asla 3Öylemiş değilim. Ancak 
katilin kim olabileceği burada 
anlaş:lacaktır. Zeka ve fikri 
takibin herşeye üstün oldu. 
ğunu niçin kabul etmiyoruz?. 
Bu üstünlük burada da kendi
sini gösterecektir. 

Sözlerim Ferdinin haysiyeti 
içtimaiye ve ticııriycsini bozu• 
yormuş! Bunu da gülünç bul· 
dum. Ferdi huzuru hakimde o
kunan ehli hibre raporu ile 
kendi kendisini kafi derecede 
gülünç etmiştir. Bir zevk düş• 
künü ve bir ırz düşmanı ol
duğu resmi raporla tahakkuk 
eden böyle bir adamda nasıl 

bir haysiyet vehm edilebilir ki 
onun bozulduğundan şikayet 

edilsin. Biraz haysiyet ve se
ciyesi olabilen insan öveği kı
zını zevk döşeğine çekmek 
için çeşit çeşit tedbire baş 
vurmaz. 

Ferdi. hakkındaki ithamları hayretle dlnliyorc •_. 

Bu itibarladır ki, vazifesini 
yapmakdan ve adaletin tecel· 
lisine çalışmakdan başka hiç 
bir endişesi olmayan benim 
gibi bir avukat hakkında söy
lenen bu sözleri yersiz bulur 
ve reddederim. 

Ferdiden demin sormuş ol· 
duğum ilk sualin cevabını da 
henüz almış değilim. Sualleri· 
min mana ve mahiyeti ilk ba· 
kışta hadise ile alakadar olmı
yanlar tarafından kavranamaz. 
Fakat, Ferdi ve diğer alakalı. 
lar ne demek istediğimi çarça
buk anlayorlar. Bu itibarladır· 
ki Ferdi de anlamış ve kar· 
şımda cevap vermekten aciz 
kalmıştır. 

Bu sözler üz~rine Ferdi : 
- Suallerinizin bence hiç 

bir kıymet ve manası yoktur. 
Tedvehhüm ettiğiniz gibi bir 
şey de anlamış değilim. Eğer, 

cevap vermiyorsam sırf bir 
şey anlamadığım ve kendimi 
muhatap telakki etmediğim için 

Dedi, devam etti: 
- Cinayetin yapıldığı oda

nın pençeresine kadr erişen 

merdiveni sizin emrinizle yap
mışlar. Şabanın bu ifadesini 
tasdik ediyor musunuz? 

Ferdi, titrek bir sesle: 
- Şaban yalan söylemiş. 

Böyle bir merdiven yapıldığın
dan haberim bile yok. 

Dedi. Ferdi hakime: 
- Müsaade ederseniz yüz· 

leştirelim. Esasen Şaban ifade
sine müracaat edilmek üzere 
davet edilmişti. Kendisini bu
rada da gördüm .. 

Diye bir teklif yaptı. 
Hakim müddei umuminin 

fikrini sordu. Müddeiumumi : 
- Şaban şahadete müra

caat edilmek üzere buraya 
çağrılmıştır. Belki biraz sonra 
kendisini dinlemek mümkün 
olacaktır. O arada suçlu ve
kilinin sorduğu sual de kendi
sinden sorulur. Bence bir yüz
leştirmeğe lüzum yok .. 

Dedi. Muzaffer, hemen söz 
alarak şu teklifi yaptı : 

- Hakikatın iyiden iyiye le· 
zahürü ve kestirme bir yol tut
muş olmak için hatta yalnız 

bu yüzleştirmenin yapılmasını 

değil, bütün şahitlerin bir ara
da bulundurulmasını muvafık 

cevap vermiyorum. buluyor ve bu teklifimin kabu· 
Dedi. Münakaşa uzayacağa lünü yüksek heyeti hakimeden 

benzeyordu, Hakim, Muzaffere: israrla rica ediyorum. 
- Ferdiden başka soraca- Bundan sonra hakimler sağ-

ğınız birşey var mı?. lı sollu bir fısıldaşma yaptılar 
Diyerek cevap istedi. Mu- ve kararlarını verdiler: 

zalfer, - Bir defa daha tetkik ve 
- Suallerime cevap vermek tahkike ihtiyaç kalmamak ve 

istemiyor. Mamafih, bir iki şey muhekemenin de süratle inta
d aha sormak isterim.. ı cına yardım etmek üzere şa-

hit Şabanın da çağırtılması •. a 
karar verilmiştir. 

Bu karar üzerine mübaş r 
seslendL 

- Şaban. Şabaaaan .. 
Birkaç dakika sonra Şaban 

geldi ve... yerini aldı. 
Hakim bizzat kendisi sordu: 
- Cinayet gecesi Şükriye· 

nin odasına dayanan merdive
ni Ferdinin eliyle yaptırdığını 
daha evvelki ifaden arasında 
söylemiştin. Ferdi bu ifadeyi 
kabul etmiyor. Ne diyorsun? •• 
Şaban bir lahza düşündük· 

ten sonra: 
- Bit bahçeye bir merdi

ven la7.ım olduğunu söylemiş

tik. Beyefendi de müsaade elti, 
yaptırdık .. demiştim. 

Hakim: 
- Bu ifadende ısrar edi

yor musun?. 

Diye sordu. Şaban, yine te
reddütlü bir sesle fakat, ce
vap halinde katı ifade ile: 

- Evet.. 
Dedi. Bunun üzerine hakim: 

- Eski ifadesini okuyunur. 
Emrini verdi. Zabıt katibi, 

dosyayı bir hayli karıştırdıktrn 
sonrıı nihayet ifadeyi buldu ve 
okudu. 

co~vam ~decekl 

Kitaı> kuponu 
BiR CINA YET DAV ASI 

No : 117 -118 
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cinayet Japon vaziyet 
Taşköprü ( Hususi) - Ger· 

meç pazarında bir kavga 
olmuş, üç kişi biribirini bıçak
lamışlardır. Kavga edenler 
Kastamonunun Kuşkara köyün
dendir. Köylülerden Halil ile 
yeğeni Mehmet kebakcı dük
kanında karınlarını doyururken 
dükkana Ali isminde biri gir
miş ve onlardan borçları olan 
beş lirayı istemiştir. Halil ile 
Ali de bu parayı ödemek iste
memişlerdir. Bu yüzden arala
rında kavga çıkmış, iş bıçağa 
dayanmış, Ali Halili kolundan, 
Mehmet de Aliyi üç yerinden 
yaralamıştır. Halilin yaraları 
ağırdır. Kastamonu haıtanc

sine kaldırılmıştır. 

Yılan soktu 
Sarıköy (Hususi) - Fındıklı 
mahallesinden Mehmet oğlu 
Recebi yılan sokmuştur. Za
vallı çocuk muhtellişşuur ol
duğundan yılanın ne olduğunu 
bilmiyerek kaçmamış ve ısırı· 

lan yer şişmiştir. Tedavi altına 
alınmıştır. 

Nışan kurtunundan 
bir ölUm 

Bartın: Geçen cumartesi gü
nü Okçular köyünde bir kaza 
olmu1tur. Uluslu lbrahim Bo
yacı adında bir köylü deli· 
kanb söğüd ağacına nışan 
alarak tabanca ile atış yapar· 
ken, kurşunlardan birisi, ağa

cın yakınlarında duran arka. 
daşı Nurinin başına isabet 
etmiş. onu öldürmüştür. 

Suçlu yakalanıp Adliyeye 
verilmiştir. 

Profesör Okubo 
lzmire uğradı 

lzmir (Açık Söz) - Dört 
aydanberi Ankara ve lstan
bul 'da mcnıteketimiz hakkında 
tetkikat yapmakta olan de
ğerli ve Türk dostu bir Ja
pon profesörü şehrimize gel
miştir. Adı Kojı Okubo'dur, 
lisanımızı iyi konuşmaktadır. 

Kendisi Komazava üniversitesi 
şark tarihi profesörü ve Tok
yo'daki Türk • lslam ensti
tüsü direktörüdür. Ayni za-
manda Japon imparato-
runun biraderinin himaye-
sinde bulunan Japon. Türk 
dostluk cemiyetinin azasından
dır. •Muhtasar Türk tarihi,, 
isimli vo Japonca yazılmış bir 
eseri arvdır. 

Bunda Türk milletinin ge· 
çirdiği istihaleleı tarihiır izin 
özü, eserleri, inkılabımız hak· 
kında kıymetli ve kısa malU. 
matla muhtelif fotoğraflar var
dır. Yani Türk'ü tanıtmak ga
yesile yazılmış ve bizim için 
faydası, kıymeti çok büyük 

bir eserdir. 
- -·---

Esma kızı 
Kaçıranlar 
MahkOm oldular 

Adana 15 (Hususi) - Ka
raisalının Topçu köyünden 
Esmayı kaçırarak kirletmek
ten suçlu Mehmet ile, buna 
yardım eden bacı Ali ve dört 
arkadaşının muhakemeleri ağır 
cezada bitti. 

Mehmet beş sene, hacı Ali 
de üç ay on beş gün hapse 
mahkum oldular. 

Mersinde et yarıya
rıya ucuzladı, fakat 
lokantalar yine pahalı 
j Mersinde çıkan " Yeni Mer-

i sin,, arkadaşımızda şu satırları 
okuduk: 

Mersinde bir zamanlar ~lin 

kilosu 34 kuruştu. Ucuzluk pa-
halılık aynı maddeler i:zcrinde 
aşağı yukarı aynı nisbette ola 
cağından et 34 kuruşken kö
mür pahalı, tu• pahalı, yağ" 

pahalı hüliisa bir aşçının kul
lanacağı gıda maddelerinin 
hepsi pahalı idi. 

işte o zamanlar belediyeml:ı 
lokantaları sınıflara ayırırken 
yerneklcri de, et yemekler~ 

sebze yemekleri v. s. gibi her 
sınıf lokantalarda satılabilece

ği fiatları tesbit etmişti. 

Bugün etin kilosu 20 kuruş 
tur. Sebze sudan ucuz. Yemek 
malzemesinde de aynı nisbette 
bir ucu?luk var. Fakat lokanta 
larda tatbik edilen fiat fütesi 
hala etin kilosu 36 kuruşken 
hükmü geçen listedir. 

Jandarmaya kızmıt 
Soma (Hususi) - Fike kö

yünden lsmail, Ali Rıza is
mindeki bir jandarmaya kin 
bağlamış ve bir gün karakol
da kimse yokken içeri girip 
jandarmaya tecavüz elmiş, 

üstünü başını yırtmıştır. lsmail 
hakkında kanuni takibat ya· 
pılmaktadır. 

Yetmit çocuk sUnnet 
edildi 

Çocuk Esirgeme kurı·mu 
Fenar nahiyesi kolu 70 fakir 
çocuğu evvelki gece sünnet 
ettirmiştir. 
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Aydın Halkevı bando kolunun Odemiş Halk· 
evini ziyaretinden bir görünüş. 

•,ııırıııoı11111111111111111ıııııııııı1111ınıı1111ııuı1111111uııııuuııııı11111111ıııu1111uııı11111u1111uoııım111111111ıı111111ınnıuııı 

Bir köylü karısı ile kay
nanasını öldürdü 

Nallıhan ( Hususi ) - Ömer Şıhlar köyünden Mehmet oğlu 
Süleyman ile karısı Fatma arasında devam eden geçimsizlik 
kadını bıktırmış, Fatma mahkemeye müracaatla talak 
dava._'1 açmış \'! kocasını bırakıp annesi Asiyenin yanına git· 
miştir. 

Birgün Fatma annesi Asiye ile birlikte köy yolundan ge· 
çerken Süleyman önlerine çıkmış ve elindeki bıçakla Fatmayı 
beş yerinden, anne1i Asiyeyi de yedi yerinden yaralıyarak öl· 
dürmüştür. Süleyman bundan sonra elini kolunu sallıya sallıya 
l:asabaya gelmiş, müddeiumumiliğe teslim olmuştur. 

• • • •• 
Aydınlılar Odemişde 

Aydın (Açık Söz) - Aydın Kızılay kurumu bu yıl da Ödemişe 
bir gezi tertip etti. Geziye 300 kişi iştirak etti. Aydın Halkevi 
muzikası da beraberdi. 

Çok eglenceli bir yolculuktan sonra akşam saat 21 de Öde. 
mişe vardık. Ödemiş urayı daha Çatal istasyonunda yolculara 
bırer el ilani dağıttırdı. Bunda otel ve hanlarda mevcut yatak 
sayısı ve paraları, otomobil tarifeleri, yemek ye.n~cek Y•~':.'• 
gezilecek yerler ve fiyatları gösteriliyordu. Bu ılanlar, bulun 
seyyahlara hakiki bir rehber oldu. Bu gezinti çok güzel, çok 
faydalı oldu ve Aydınlılar Ödemişde kaldıkları .kıs~ müddet 
içinde büyük sevgi tezahurl~rına şahıt olarak sevındıler. 

Irak ve Suriye sınırlarımızdaki 
müzmin kaçakçılık 

Hudutta 
ı Bir 
I Müsademe ... 

KAÇAKÇILARDAN B 1R1 
ÖLDÜ, BiRi YAKALANDI. 

MALLAR! MÜSADERE 
EDiLDi 

Adana ( Hususi ) - Bir 
müddetten beri Suriyeden 
Hudutlarımıza kaçak mal so
kan bir şebeke jandarmaları· 
mız tarafından takip ve ta
rassut edilmekte idi. Evvelki 
gece şehrimizin Çınarlı mınta
kasında mezarlık cıvarında ku
rulan bir pusu bu kaçakçıları 
ele geçirmiştir. 

Kaçakçılar, jandarmanın durl 
Emrini dinlememişler, silah 
kullanmışlar va bittabi ateıle 
mukabele görmüşlerdir. 

Müsademe 2 saat kadar 
aürmüştür. Neticede kaçakçı
lardan Kayserili Hasan ölmüş. 
Diğer arkadaşı Hacı Ali sili'ı
hile birlikte yakalanmıştır. 

Kaçakçıların huduttan ge
çirmek istedikleri 3 hayvan 
yükü sigara kağıdı ile iki 
hayvan müsadere edilmiştir. 

Kaçan diğer dört arkadaşı 
takip edilmektedir . 

Hatah bir iş 
ADANA BELEDİYESi 
BU TAHTALARI NE 

YAPACAK? 
Adana (Hususi) - Belediye 

yeni ve asri mezarlıklar yaptır
maya çalışmaktadır. Şimdilik 

12000 mezar tahtası münaka
saya konmuştur. 
Açık Söz: Asri kelimesi ile 

tahta yan yana gelmez. 

Adana bir ayda ne 
satmış? 

Adana 16 ( Hususi ) - Ge· 
çen Temmuz ayında şehre gi· 
ren ve çıkan belli başlı mad
delerin tutarı hakkında Tica-

Milli serveti kemiren bu çok zararlı hastalık , ( 
ancak ve ancak üzerinde kaçak· 

ret Odasınca tesbit edilen lis
teye göre 935 yılı Temmuzun-
516,408 lira olan ihracat bıı 
sene 718,082 liraya fırlamıştır. çıhk yapılan eşyaları ucuzlatmakla k abildir 

- 1 
Gaziantep 15, (Hususi mu· 

habirimiz bildiriyor) - Kaçak· 
çılık, hiç şüphesiz, milli servet 
üzerinde çok menfi rol oyna
}'an ıararlı ve mel'un bir illet· 
tir. Cenup ve cenubi şarkı 

kasabalarımızda salgın haline 
gelmiş olan bu hastalığın ikti
sadi durum üzerinde oynadığı 
rol artık umumi alakayı cet. 
bedecek bir dereceyi bulmuş· 
tur. 

Altunlarımızı \'e milli serve
timizi yabancı kasalara akıt

makta devam eden kaçakçılık 
bilhassa cenup hudutlarımız
da fazladır. Buralardaki hudu
dun genişliği ve kaçakçılığa 

çok müsait olması yurttaşlar
dan çoğunu bu kötü yola sa
pıtmış ve bir çokları bu işi 

artık san'at haline sokmuşlar
dır. 

itiraf etmelidir ki hükümel 
bu çok zararlı işi layıkı veçhi
le gözönüne almış, çalışmış \·e 
bunun kökünü kazımak için 
1918 numaralı kaçakçılık ka
nununu çıkararak gümrük mu
hafaza teşkilatını genişletmiş 

ve ihtisas mahkemelerini aç-
mıştır. 

Zabıta romanı: 6 

Muhafaza teşkilalile askerf 
ve adli ihtisas muhakemeleri· 
nin bugüne kadar gösterdiği 

yararlık inkar edilemez. Nete· 
kim kafile halinde kaçakçılık 

hemen hemen kalmamıştır.An· 
cak; kaçakçılığın tamamile 
kaldırılması ve yok edilmesi 
için bu teşkilatın da kafi gel
mediğini uzun tecrübeler gös· 
terıniştir. 

"Arka kaçakçılığı,,, hele şu 
sıralarda şiddetile berdevam
dır. Kaçakçı, bütün takayyÜ· 
dal ve ağır cezalara rağmen 

hayatını tehlikeye koymakta 
tereddüt etmiyor. Gün geçmi
yor ki, beş altı vak'a kaydedil-
mesin. 

Demek oluyor ki kaçakcılı· 
ğın önüne geçmek için idari 
tertibatın, cezaların, cebir ve 
şiddetin dışında başka tedbir
ler aramak zarureti vardır. 

Bu da; ~üzerinde kaçakcılık 

yapılan eşya fiyatlarını ucuz
latmaktan" ibarettir. 

Tecrübeler bu neticeyi ver
miştir. Faraza şeker fabrikala
rının çoğalması şeker kaçak
cılığının önüne geçmiştir. Tuz 
ve kibrit kaçakcılığı bugün 

Altı . El Ateş. 
Paje deniz dairelerinde yeni 

bir iş aramakla meşgul olma~ 

dığı zamanlar madam Aderşo
tun küçük salonunda sevda ve 
macera romanları okurdu. Ak
şamları da civardaki sinema
lardan birine giderdi. 

Valkur kendisini bu pansi
yonda ziyarete geldi. Paje mi· 
safirini nezaketle karşıladı. Ha
vadan, sudan konuştular. Mut
bahtan tatlı bir çorba kokusu 
.ıı:ılona kadar geliyordu. 

Nihayet Valkur dedi ki : 
- Mösyö Paje, sizi ziya• 

retten maksadım, Mis Lilyan 
Aş'ın söylemek istediği bazı 
noktaları tevsik etmek istiyo
rum. 

- Buna hayret etmem. 
- Yani onun tarafından 

böyle bir şeye hayret etmez. 
sın iz. 

Yazan : Rufus Klng 
- Evtt, çünkü böyle şey

ler itiyatları sırasındadır. 
Paje muhatabını dikkatle 

süzüyordu. 
- Acaba Helsinor yatı

nın başına gelen kaza hak· 
kında biraz malümat verebi
lir misiniz: 

Pajenin kaşları, denizden 
yani bir bahriyeli düşmandan 

bahsediliyor muş gibi çatıldı. 
Dedi ki: 

- Kaza olduğu zaman ben 
kumanda köprüsünde değildim. 
Kaptan Erikson nöbete çık
mıştı. ikinci mülazım da inmiş 
bulunuyordu. 

- Siz nerede idiniz mös
yö Paje? 

- Ben kamaramda idim. Ki
tap okuyordnm. 

- Giyinmiş mi idiniz ? 
- Evet. O sırada mülazim 

Esaslı ihracat maddeleri; pa. 
muk, çiğit küspesi, çiğit yağı 
arpa, buğday, un, pamuk ipli
ği, yapağı, bez ve barsaklır. 

asla vukubulmamaktadır. Gazi 
anlep ve Diyarbekirde rakı 

fabrikalarının açılışı ve bunla

rın iyi rakı çıkarması, ucuz fi
yatla satılması, bir vakitler 
pek mebzul olan rakı kaçak
cılığına artık nihayet vermiş· 

tir. Hatta şimdi rakı, kibrıt 

ve tuzun Suriyeye kaçak ola· 
rak geçirildiği vakidir. 

Hali ve hakikat böyle ol· 
dnğuna göre, üzerinde kaçak
çılık yapılmakta olan ipekli ve 
pamuklu mensucat fiatlerinin 
ucuzlatılmasının da bu sahada
ki kaçakçılığı durduracağını 
gösterir. Mevcut fabrikalarımı· 
zın cenup hudutları için ucuza 
ipekli ve pamuklu y~tiştirmesi 
pek mümkündür. Hatta hükü
metimizin bunlara bir miktar 
prim vermesi de kabildir, Da
hil! kaçakçılığın önüne geçmek 
için de bu mensucat fabrikada 
imal edlirken kenarlarına (ce
nup) damgası işlenebilir. 

Kaçakçılık, herhalde üzere
rinde durulmağa pek layik bir 
mesele ve hatta halli çok müs
tacel işlerimizdendir. - A. E. 

Klayn pembe pijamasile ka
marasından çıkıp geldi. Gemi
nin sür'ati yarıyarıya azaltıl

mıştı. O kadar ki kayalıkla 
çarpışmamız bile pek hafif 
oldu. 

- Gemi nasıl oluyor da ka. 
yalığa çarpı}·or.? 

Mutbahlan bir kere daha 
çorbanın iştihaaver kokusu du
yuldu. Paje karşısındaki ada
ma söyliyecek şeyler i bir kere 
zihninden geçirdi. En ziyade 
çekindiği şey, o kadar insanın 
hayatına malolan bu kaza hak
kında derinden derine tahki. 
kata girişilmesi idi. 

Çünkü bu nevi tahkikatın 
daima bir denizcinin mesleği. 
ne zararı dokunur. Paje'nin 
canını sıkan bir nokta da, Yat 
mürettebatından gemici olarak 
ancak kendisinin kurtulmuş 
olması idi. Binaenaleyh vere
ceği ifadeyi resmen makbul 
addetmekten başka çare yok
du. Ortada sözlerine itiraz 
edecek bulunamazdı. Nihayet: 

- Allah öyle istemiş! dedi. 

- AÇIK SÖZ 17 Aiuatoa 

Ödemişte Kan içinde yüzen İspanya' da 

Verimli Asiler şehre girince ellerine 
Çalışmalar 1 

• 1 d b. · h. 
Ödemiş (Açık Söz) - Ege geçen esır er en ın gencı iÇ 

:~gi~~~~~~i~: ~:;:~:~öd::~; düşünmeden kurşuna dizdiler 
gelir. Aydın gibi Ödemişte de 1 
72 kalem mahsul yetişir. Baş· 
lıca çıkış ürünleri tütün ve in
cirdir. Genel istihsali yılda 

beş milyon kilodur. ilçe mer
kezinin nüfusu 18bin ve umum 
ilçenin nüfusu da 82 bindir. 
133 köyün seksenin de okul 
vardır. Bunların 60 şında öğ

retmen vardır. Yirmisine de 
bu yıl tayin olunmak üzere 
bütçede tahsisat ayrılmıştır. 

Bir çok köylerin küçük ve 
biribirine yakın olduğu dik
kate alınırsa Ödemişte mek
tep•iz köy yok denilebilir. 
Ödemiş Halkevi, ulusal kül· 

türün yükselmesi ve yayılması 
için iyi çalışan bir kaynaktır. 
Halkevinde bir yılda 79 kon
feran, beş gösteril verilmiş, 

İngiliz fabrikaları Madrit hükumetine ve Toker mar
kası da isi faşistlere durmadan bombardıman 

avcı tayyareleri satmaktadırlar 
Londra, 16 (A.A.) - Üç ha

viland tayyaresi bugün Barse· 
lon'a , gitmek üzere Kroydan 
meydanından uçmuşlardır. Bu 
tayyareleri idare edenler mez· 
kür kumpanyanın a•Jamların

dan değildir. 

Alman markalı tayyareler de 
asilere gidiyorlar I 

Diğer taraftan Fransada tev
kil edilmiş iken lngiltereye 
dönen dört Foker tayyaresi 
de ecnebi pilotların idaresi al
tında Lizbon'a uçmuşlardır. 

vetlerine kumanda etmekte O• 
lan sosyalist mebus Guero'nun 
bildirdiğine göre, kumandası 
altındaki kuvvetler mezkür 
şehre sekiz kilometre yaklaş
mışlardır. 

Grenada üzerine yürüyen 
diğer kuvvetler de bu şehir
den 15 kilometre uzakta bu· 
lunmaktadır. 

Faşistler bir bü· 
yük bozgun 

verdiler! 

lcr şehrin zaptından sonra 
1000 kadar milis elradırın 

asiler tarafından kurşuna di· 
zildiğini söylemektedirler. Bun· 
lar Badajoz'un kısa, fakat kanlı 
muhasarası esnasında iki ta
rafın uğradığı zayiat bakında 
kafi bir fikir edinmek çok zor 
olduğunu, fakat son iki gün 
içinde şehrin sivil halkından 
nihayet 1500 kişinin auldıgını 
tahmin etmektedirler. 

bu gösteritler birçok köylerde Hükumet ku"Lvetleri Avila 
HÜKÜMET KUVVETLERi 
ŞiDDETLi BiR MUKABiL 

TAARRUZLA ASiLERi 
PÜSKÜRTTÜLER 

1 

Asilere geçen iki gemi 
Madrit, 16 (A. A.) - Cum

hur reisi M. Azana, bir karar-
name neşrederek ihtilalcilerın 

elinde bulunan ispanya ve Na
lesko ismindeki iki harp gemi
$ini korsan gemisi ilan etmiştir. 

tekrarlanmıştır. Ödemiş Hal
kevi her yıl ilk kurşun törenini 
yapar. Kitap sarayında mevcut 
(2300) kitaptan ( 1200) tanesi 
ciltlettirilmiştir. 200 lira teberru 
eden lzmir saylavı Rahmi Kö
ken adına bir dolap yaptırıl· 

mıştır. Evkaf ldarasi de Ki
tapsaraya iki dolap armağan 
etmiştir. 

Kitapsaray, Halkevinin bu· 
lunduğu hava kurumu yapısı· 
nın en üst katındadır. Burası 

yaylalara giden yollara ve 
Ödemiş ovasına nazır olduğu 
halde okuyucu gelmiyor. Halk· 
evi başkanını en çok üzen 
budur. 

General Kazım Diriğin yal
nız Ödemişe değil Ege bölge
sine kazandırdığı Gölcük ve 
Bozdag yaylaları Ödemişin 
ekf)nomi durumuna çok yar
dım etmektedir. Bu yıl Boz
dağda yazı geçiren yalnız Ay
dından 15-20 aile vardır. 
Ödemiş urayı bilgi ve prog

ramla çalışmış ve muvaffak 
olmuştur. Her şeyden önce su 
ve ışık düsturile yürüyen Öde. 
miş urayı, kıymetli lzmir srylavla l 
rının ilgi ve yardı mile Ziraat ban
kasından 700 bin lira alarak 
şehri sıhhi ve bol suya ve ışı· 
ğa kavuşturmuştur. 

Uray bankaya borcunun ya
rıdan fazlasını ödemiş 320 bin 
lira borcu kalmıştır. Banka 
önceleri aldığı uray emlakini 
bu yıl geri vermiş ve yap•lan 
yeni anlaşma üzerine borç yıl

da 38 bin lira ödenmek üzere 
taksitlendirilmişlir. Ödemişin 
çok sevdiği muvaffak olmuş 

eski urbayı, Çanakkale saylavı 
Mustafa bu parayı bankadan 
%3 faizle almıştır. 
Ödemiş urayır>ın yıllık büt

çesi 110 bin liradır. Geçen yıl 
tahakkuk ve tahsilatı 104 bin 
lira olmuştur Ayrıca 67 bin 
lira da su elektrik mülhak 
bütçesi vardır. Elektrik Öde
mişte sudan ucuzdur. Kilovatı 

12 kuru~, su ise ne kadar kul. 
lanırsan kullan ayda 70 ku
ruştur. 

Pamukçulara kredi 
yapılıyor 

Adana 15 (Hususi) - Ziraat 
bankası; pamuk mahsulünün 
toplanmasını kolaylaştırmak 

için çiftçiye kısa vadeli ikraza. 
ta başlamıştır. 

AÇIK SÖZ : iyi amma va
desinin kı33lığını anlayamadık.) 

Vaziyeti de daha bundan 
fazla birşey söylemek isteme· 
diğini ifade ediyordu. 

- Mösyö Paje, bana biraz 
Klayn'dan bahseder misiniz? 

- Klayn mı? O hiç aramıza 
gelmedi. 

- Mis Erika da öyle söy
ledi. Kaç yaşında vardı. 

- Kagıtlarına nazaran, yir· 
mi yedi yaşındaydı. 

- O kadar görünüyor mu , 
idi? 

- Tuhaf değil mi? Arkadan 
bakınca daha yaşlı görünü· 
yordu. 

- H11yır, tavırlarında, harici 
görünüşünde nazarı dikkati 
calip olan neler vardı? 

- Dediğim gibi, arkasından 
daha yaşlı görünüyordu. 

- Müsyü Paje, siz adada 
üç günden fazla kaldınız. Bu 
müddet zarfında deniz sahile 
hiçbir ceset atmadı mı? 

- Hayır. 
- Peki, bu cesetleri aramak 

için çarptığınız kayalığa doğ
ru bir keşif yapmadınız mı? 

şehrini zapta hazırlanıyorlar 

Madrid, 16 (A.A) - Guadar
rama cephesinde bulunan 
Havas ajansı muhabiri, dünkü 
günüu çok sakin geçtiğini bil
diriyor. 

Aynı muhabir Navalperal da 
Minares'e giderek Albay Man· 
gada ile görüşmüştür. Albay, 
muhabire "Avila şehrine pek 
yakında ihtilalcilerden istirdat 
etmeği ümit ettiğini,, söyle. 
miştir. 

Hendey, 19 ( A.A. )- Havas 
ajansı muhabirinden: ihtilalci
lerin lrun'a karşı yapmış olduk
ları taarruz akamete uğramıştır. 

Dün sabah saat altıdan ona 
kadar lrun etrafında şimdiye 
kadar görülmemiş şiddetli bir 
muharebe olmuştur. 

ihtilalcilerin Burgos'tan ha· 
reket etmiş o!an tayyareleri 
10 kilometre imtidadınca hü-

Gırnataya da yaklaştıklart kümet kuvvetleri cephesini 
bildiriliyor bombardıman etmişlerdir. 

Madrid• 16 ( A. A.) - Har· Fakat hUkQmet kuv• 
biye nezareti tebliğ ediyor : vetleri Bllbao'dan 

Grenade ile Kordoba yaki· gelmi, olan milis kuv 
nında Estrandurada şiddetli mu- vetile takviye edilmiş 
harebeler cereyan· etmektedir. 

olduğundan, şiddetli 
Hükümet kuvvetleri grenadadan 
ancak 15 kilometre mesafede bir mukavemet gÖS• 
bulunmaktadırlar. termişler ve sonra 

Hükümete sadık diğer kuv· mukabil taarruza ge· 
vetler "Teruel,, istikametinde çerek lhtllilcilerl , 
ilerlemektedirler. (büyUk zayiat vere· 

Yueska Saragos mıntakala- rek çekilmeğe) mec• 
rında bu saatte muharebeler bur etmı,ıerdlr. 
cereyan etmektedir. 

Hükümel kuvvetleri "la Li- Öğ'e vakti lrun cephesinin 
nea,, ve Kadis yakınlarında her tarafında sükün yeniden 
büyük mikdarda esir almışl ar. teessüs etmiş bulunuyordu. 

dır. Fa,ıstler, bin kl,lyi 
SOSYALiST M iLiSLER daha kurşuna dizdiler 

Madrit 16 {A.A.) - Kardo- 1 Lizbon, 16 (A. A.)- Bada· 
ba üzerine yürüyen milis kuv· joz'dan dönen siyasi müşahit-
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Eski bir tıbbiyeli yurtsever
liğini bir daha ishal etti 

lsmall Koceor'in hayatı ve duygularındaki 
temizlik zenginlerimize örnek olmalıdır 
Ankaranın Ayvalı mevkiinde 

•Kurt ininde,, oturan Bay Is
mail Kocaer uzun yı llardan
beri sarfettiği emek ve gayret
ler le meydana getirdiği 21 dö
nüm bağıla meyva bahçele rini 
köşkü içindeki menba suyu ile 
birlikte Çc.cuk Esirgeme Ku
rumuna hediye ve teberru el· 
mişlir. 

Bay lsmail Kocaer eski Tıb
biye mektebi talebesinden iken 
genç Türklükle ittiham edilmiş 
ve istibdadın zulmüne uğraya
rak o devirlerde Ankaraya 
uzaklaştırılmıştır. Fakat feda
kar Tıbbiyeli orada vaktini 
boş geçirmemiş bir taraftan 
da bir meyve bahçesi ye~iştir
meğe çalışmıştır. Nihayet gü
nün birinde Çocuk Esirgeme 
Kurumunun her gün ilerliyen 
genış çalışmalarile yardımları. 
dır. 

- O kadar heyecan vardı ki. 
- Evet, ilk gece için, hatta 

birinci gün sabahı için yolcu
ların heycana düşmeleri pek 
tabiidir. Fakat ertesi sabah, 
daha ertesi ~ünler? 

- Bır deta tecrübe eltlk. 
Kayalığa mı ırittiniz? 

Evet. 
Ne oldu? 
Hiç bir şey bulamadık. 

Hiç, hiç. 
- Hiç bir ankaz da mı yok 

lu? Gemiden denize dökülen 
bir çok şeyler olmuştur. 

- Hayır, hiç bir şey bula· 
madık. 

- Çok tuhaf! 
- Evet, pek garip! 
Paje böyle söylediğine bir. 

denbire pişman oldu. 
- Yattan neler kurtarabil

diniz ? 
- Ancak üzerimizdekilerini •. 

1 " Helsinor " pek çabuk bat
mıştı. 

- ilk gece adada bir keşif 
yaptınız mı ? 

- Hayır, büyük bir ateş 

nıtakdir ve sev.ıı i ile uzaktan 
takip eden Bay lsmail Kocaer 
bu kurum un uğurlu ve milli 
ça lı şmalarına candan kapılarak 
bütün emlakini öksüz yavru
larla yoksul anneleri korumıya 
yardım olmak için severek 
bağışlamak suretile çok asli 
ve değerli bir fedakarlık gös
termiştir. Bu hediye Bay lsmai
lin yüksek duygulu ve candan 
istegile yapıldığı için çok 
değerlidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunu 
bu yürekten sevgiyi kazandı
ğından dolayı tebrik ederken 
Bay İsmail Kocecrin zengin 
yürekliliğini de kutlular, bunun 
zenginlerimize güzel bir örnek 
olması ve bu cinsten temiz 
duygulu insanların memleketi
mizde çoğalmasını bekleriz. 

yaktık . Belki adada insanlar 
vardır diye bağırdık, çağırdık. 
hatta tabanca attık. 

- Kimin tabancası? 
- Taker'in . . • O üzerinde 

daima tabanca taşır, dururdu. 
- Allah, all,\h 1 Acaba ne. 

den? 
- Vallahi bilmem . Fakat 

bir gün bana öy le söylemişti. 
Paje tü l perdenin ara lığın· 

dan caddeye baktı. 

- • • • Ölmekten mi korku· 
yordu, nedir ? 

- O halde demek ki ya in
tihar etmek istiyorlardı, ya· 
hut ta kendilerini müdafaa va· 
ziyelinde bulunuyorlardı. 

- Taker öyle kendisini 
öldürecek adam değildir. 

- Belki de birisinden kor
kuyordu. Aceba tehdit eden 
oldu mu? 

- Bunun için bana birşey 
söylemedi. 

Yalnız bir defa, yatın bu 
seyahatinin uğurlu birşey ol· 
mıyacağını söylemişti. Hatta 
şunu da ilave etmişti:,, Şu ge
mide öyle bir birine benzemi-

GENt.'RAL FRANY.0-
NUN RESMi TEBL/G 

Sevil 16 (A. A.) - Sevil 
radyo istasyonu aşağıdaki teb
li<ti neşretmiştir: 

Madrid hükümeti tarafından 
neşredilmiş olan haberler hi
lafına olarak Kordu'da sükün 
hüküm sürmektedir. 

Orada münakalat ve umumi 
müesseseler normal surette 
faaliyetle bulunmaktadırlar. 

Alcesiras'dan hareket etmiş 
olan milli kuvvetler kızıl milis· 
lcre hücum ederek onları büyük 
zayiata düçı r etmişlerdir. Hn· 
tequera şehrine karşı yapılan 

taarruz esnasında ve şehrin 

zaptı sırasında miihim hasarat 
vukua gelmiştir. 

Aviyedo da asiler muhasara 
· alıntdadırlar 

Madrid 16, ( A. A.) - Dün 
viziyet değişmemiş idi. Ciddi 
hiçbir çarpışma olmamıştır. 

Hükumet kuvvetleri, Kordoba 
ve Granadaya dogru ;Jerlemek· 
tedirler. 

Asturi maden amelesi, Ov· 
yedo'yu muhasara altında bu
lundurmaktadır. 

ihtilalcilerin kuvvetleri, Avila 
yakınında bir muvaflakiyet ka
zanmış olduklarını iddia etmek· 
tedirler. 
Kolombiyalı diplomatlar Ame
rika sefaretine iltica edecekler 1 

Vaşington 16 (A. A.) - Ko
lombiya hükümeti Amerika 
hariciye nezaretinden madrid
deki kolombiya elçisi ile kon· 
solosunun Amerikan sefaret-
hanesine iltica etmelerine m4-
saade olunmasını talep etmiş
tir. Bunun üzerine hariciye 
nezareti, Madriddeki Ameri
kan sefarethanesine icap eden 
talimatı vermiştir. 

Oviyedo'edki asiler 
M ira lay larınr 

haps ettiler .. 
1 Madrid, 16 (A.A) - Gaze
ı lelerin yazdığına göre, Oviyedo'· 

deki asi kuvvetlerin vaziyeti 
çok fenadır. Miralay subayla
ra milislerle müzakereye glri. 
şilmesini teklif etmiş, fakat 
bunlar bunu reddederek albayı 
hapsetmişlerdir. 

yen insal\lar var ki ... Bu gid'· 
şimiz de galiba öliime doğru 
gidişi 

- Bu ölüme gidiş meselesi 
her halde Mis Aş'ın anlattığı 

hikaye olsa gerek .. çünkü bo• 
yuna yıldız falına bakıp duru
yormuş. 

- Evet. biliyorum. 

- Yıldız falının bazı za• 
mantarda ehemmiyeti inkar 
edilemez ama, haritaların kay· 
boluşunu izah edebildi mi 
dersiniz? 

Paje bu sual karşısında 
endişeye vardı: 

- Ne söylemek istediğinizi 
anlayamadım, dedi. 

- Bir gazetede okuduın 
da onun için sordum. Gemi• 
nin haritaları kaybolmuş. 

Paje cevap vermeyince, 
Valkur tekrar sordu: 

- Haritalar kayboldu de
ğil mi? 

- Klayn bana öyle söyle
mişl~ 

f Bitmedi/ 
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Diploması mi, komite· 
clllk mi gellp gelecek? 

ispanya İhtilali karşısın-
• Dünkü serbest güreşler da Almanya ve ltalya ... 

Dınarlı Mehmet Yu- "Avrupa devletleri umumi bir bitaraflık 
n 1 •• • • f tesis edemezlerse umumi an 1 gureşçıyı ena bir harbi kabule mecbur OlacRklardır." 

halde yere serdi 
Kara Ali de sayı hesabile 

Mülayime galip sayıldı 

Mülcfyim • Kara Ali güreşinden bir enstantane 

40 gün, 40 gece şenliklerine 
yahut Balkan festivaline dahil 
olan serbest güreşlere dün de 
devam edildi ve profesyonel 
Pehlivanlardan bir kaçı güreş
tilc~. Bu arada Dinarlı Meh· 
med, Yunanlı pehlivan Makso· 
sun sırtını yere getirdi. 

Fakat.. binlerce seyircinin 
heyecanını coşturan bu güreş
ler, bir bakıma bizim canımızı 
sıKtı. kalbimizi kırdı, tecvidi
mizi bile bozdurdu. Neden di
yeceksiniz.. Kısaca anlatalım : 
Taksimde stadyumun kap;sına 
yapışık olan koskoca kara 
tahtanın üstünde "CiınLondos,, 
lıilrcşti yazılı idi. Tuhaf şey, 
garip hikaye. Bu nihayet gü
reştir ve Türkiyede yapılıyor. 

Şu lıalde "Cim Londos,, firma
sı da kim vene oluyor! 

Her ne ise .. Hiddetimizi bu
rada bırakarak dünkü serbest 
güreşlerin tafsilatına geçelim. 

Müsabakalar 
Serbest güre! müsabakala

rına dün de devam edildi. ilk 
maç amatör serbest güreşciler 
arasında yapıldı. Yarı ağ"ır gü
reşcilerimizden Samsunlu Ah
met ile Sıvaslı Abidin ringa 
çıktılar. lkiside güzel güreşi. 
yorlardı. 

ortasına dojtru çekiyordu. Meh
met bacaklarile Yunanlıyı 1 r
nından birkaç defa makas; d!
dı ve fena halde ezdi. Ş ıdi 

Maksos daha çok kaçmağa 1 lŞ· 
lamıştı. 

Otuz üçüncü dakikada Yu
nanlı son bir gayret göstermek 
ıstedi ve Melııııedi kafasından 

yakalıyarak yere yıktı. Geçen 
hafta Rus pehlivanı da Cim 
Londosa böyle yapmak istemiş 
ve hemen yenilmişti, 

Dün de tıpkı böyle oldu. 
Dinarlı kuş gibi yerden kalk. 
dı ve Yunanlıyı tultulfu gibi 
havaya kaldırdı. Şonra şid· 

1 datle yere çarptı ve üzerine 
çıkarak üç saniye deıtil, bir 
dakikadan fazla Yunanlının 

sırtını yere yapışık olarak lutıı. 
Hakem düdük çalarak oyunun 
bittiğini ilan ederken halkın 

coşgun te1ahGratiyle koca stad
yom çın çın çınİa} or, Dinarlı 
Mehmet de haklı bir kahraman 
edasiyle rakıbin omuzlarını 

yerden ayırmamakta devam 
ediyordu. Nıhayet kalktı hal
kın coşgun alkışiarı arasında 
rınğı terketti. Yunanlı bir müd
det yattığı yerden kaİkamadı. 
MUliiyim - Kara Ali 

Fransa hükümeti tarafından, 
devletlerin ispanya hadiseleri 
etrafında bitaraf kalmaları için 
yapılan teşebbüs son 48 saat 
zarfında lngilterenin sarih ifa
delerle noktai nazarını bildir
mesi üzerine bir iki ileri adım 
atmış addedilebilir. Filvaki 
Almanya ve ltalya elan ve 
açıkça asilere yardım etmekte 
iseler de bu iki devletin yar
dım işini göze alacak derece
ye yükletmelerine ihtimal ve
rilebillr mi? Bunu zaman gös· 
terecektir. 

Fransız teklifi hakkındaki 

telgraflar şunlardır. 

Paris, 16 (A.A) - lngiliz 
sefiri, dün öğleden sonra Ha· 
riciye müsteşarı Delbos'a is
panya işlerine müdahele edil
memesi hakkındaki Fran~ız 

tekliflerine "lngilterenin resmen 
muvafakat etmiş olduğuou,, 
bildirmiştir. 

lngilterenin vermiş olduğu ce
vapta umumi bir itila! ak tinin 
l.alyan, AlmaP, Sovyet ve Por
tekiz hükumetlerinin iştiraki 

şartile kabil olacağı beyan 
olunmaktadır. 

Paris siyasi mahafili, lngil· 
terenin kararını memnuniyetle 

1 karşılamışlardır. lBu mahafil, 
lngilterenin vermiş oldulfu ce
vabın doğrudan doğruya Ro
ma ve Berline karşı yapılmış 

bir hitap mahiyetinde oldu
ğunu, çünkü Moskova ive 
lizbon lıük umetlerinin Fransız 
tekliflerine daha evvelce mü
said bir surette cevap vermiş 
olduklarını beyan etmekte-
dirler. 

Müsbet cevaplar veriliyor ama ... 
Paris 16 (A. A.) - Harici· 

ye bakanlıgı ispanya işlerine 
müdahale edilmemesi yolun
daki Fransız teklifine Portekiz, 
Bulgari~tan, lr!anda, Yunanis· 
tan ve lsveçten esas itibariyle 
muvafakat cevapları almıştır. 
Fransız gazetel~ri ne yazıyor? 

Paris, 16 (A.A.) - Jurnal 
gazetesınin Berlin muhabiri 
bildiriyor: •Alman cevabı ha
zırdır ve müsbettir.,, 

Malin gazetesine Berlinden 
ırönderilen bir telgrafta da 
şöyle deniliyor : 

Madrit hükumeljne yeni güç
lükler yaratmak için en küçük 
hadiseyi istismara hazırdırlar. 

Dört Alman tebeasının Bar
selonda idamı dolayısile Alman 
hükumetinin protestolarında 
gösterdijti şiddet ve Alman 
bahriyelilerini asiler lehinde 
yaptıkları tezahürler bütün hü
hıimetleri telaşa düşürmüştür. 

Yine Fransız teklifine cevap 
vermekte Almanya ve ltalyanın 
gösterdikleri yavaşlık ve mu
vafakatleri için ileri sürdükleri 
ihtiyat kayıtları siyasi havanın 
sakinleşmesine yardım etmiş 
dejtildir. 

Paris ve Londra'da, Roma 
ve Berlin hiikümetlerinin va
kit kazanmak istedikleri hissi 
hasıl olmustur. Bu neticeyi el
de etmek için Fransa tarafın· 
dan ortaya atılmış olan bita
raflık meselesine ademi müda· 
hele) diye adlandırılabilecek 
olan bir meseleyi karıştırmak 
istedikleri açıkça anlaşılmıştır. 

Halbuki bunlar biribirinden 
tamamiyle ayrı meselelerdir. 
Bitaraflık bir hüümet meselesi· 
dir. Hükumetler müşterek bir 
bitraflık ilan etmekle, iki muha· 
rip tarafa silah vermemyi ve 
hususi teşebbüslerin de silah 
ve ( kolaylıkla silah ) haline 
kalbolunabilecek vasıtaları ) 
muharifore göndermelerine 
mani olmayı taahhüt ederler. 
Aynı zamanda kendi kara, de
niz ve hava kuvvetleriyle siv 
harba müdahale etmekte 

il 
n 

kat'iyen çekinirler. 
Pek basit olmasa bile, lı 

meselenin halli kolaydır. Bira 
iyi niyetle, hükumetler müşte

rek bir bitaraflık şartları 
tesbit edebilirler ve en ehem 
miyetli şeyin de bu olduğ 
muhakkaktır. Çünkü korku 
hadiseler ancak doğrudan do 
ruya hükumetlerin ve silah 
kuvvetlerinin müdahalesinde 

u 
z 

nı 

. 
u 

lu 
ğ-
lı 
n 

çıkabilir. 
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Bu c•zlp tecrUbeyl 
yapınız 

PUDRALARI 

Dişlerinizle 
• • 

ezınız 

.~ .• ~-
Mılyonlarca kadınlar bu tec· 

rübeyi yapınca hayran kalmış· 
1 ardır. Zira: ekseriya yüzdeki 
siyah noktalar, açık mesame· 
ler ve her nevi gayrisaf mad· 
deler, tane tane olmuş adi bir 
pudradan ileri geldiğini bilı· 

yorlar. Filhakika, bazı pudra
lar parmaklar arasında tutu
lunca kadife gibi yumuşak 
görünürse de hakikatte kısım 
kısım taneli ve sert olur. Bun· 
lar, gözünüzden kaçabilir. Fa. 
kat dişlerinizle pek ala his
sedebilirsiniz. Şimdi de bu 
tecrübeyi havalandırılmış ye. 
gane pudra olan Tokalon 
pudrasile yapınız. Bu pudra 
yeni ve imtiyazli bir usul dai
resinde istihsal edilerek evvel
kinden on defa daha ince ve 
daha hafif kılmaktadır ve bi
naenaleyh cildin nazik mesa
melerini tahriş eden tanelere 
tesadüf edilemez. Bu gibi ta
neli pudralardan sakınınız ve 
yalnız havalandırılmış ve ga· 
rantili yegane pudra olan To· 
kalon pudrasını kullanınız. 
Terkibinde krem köpüğü bu
lunduğu cihetle cildde uzun 
müddet sabit kalır ve artık 
parlıyan burunlara nihayet ve
rilmiştir. Ve sık sık pudralan. 
mağ"a ihtiyaç k 1 a mamıştır. -- -

l ı LLOYD 
• • 

TRIESTINO 
Abbazia 

l ı Çarş. 19 Ağustos, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 

1 Sulina, Galatz, lbrail 

CAMPIDOGLIO 
Per4. 20 Ağustos, saat 17 

Galata rıhtımından 

l ı 
Pire, Napoli, Marsilya, 

Genova 

Assiria 
Perş. 20 Ağustos, saat 17 
Kavala, Seliınik, Golos, Pi-

re, Patras, Ayasaranda, Brin- : 
disi, Ankona, Venedik, Tri-

Fakat Samsunlu Ahmet ra
kibini iki dakikad:ı yenmeye 

Bundansonra Nüliıyim ile 
Kara Ali kar~ılaştılar, pek gev
şek güreşiyorlardı. Fakat on 
dakika sonra o kadar kızışlı· 
larki ringin iplerini tutan sopa· 
lar devrildi. Halk büyük heye
canlar geçirdi. Nihayet yarım 
sal devam eden bu maçda Kara 
Ali sayı hesabile galip ilan 
edildi. 

"Umumiyetle iyi haher alan 
mahfellere göre Alman hüku
meti şimdilik Fransız notasına 
cevap vermemeğ"e karar ver
miştir. 

. I '' i· l ı 

Buna mukabil, fertlerin, hu 
susi grupların iki taraftan b 
rine karşı sempatilerini i 
har etmelerine, onlara par 
yiyecek ve elbise göGl:ierme 
!erine mani olmak ne fayda 
ne mümkün, ne de arzu edil 
bir şey değildir. Hatta ltpan 
yada "yabancı gönüllüler. Le 
yon,, gibi bir asker kıtası mev 
cud olduğuna göre, gönüllü! 
rin gidip muharibler arasınd 

yer almalarını bile menetme 
imkadsız görünüyor. Bu mev 
zu üzerinde bir müşterek uz 
!aşmanın esaslarını tesbit içi 
haftalarca uğraşmak icab ede 
di. Ve bu maceranın tek ka 
zancı, hükümet bitaraflığı e 
rafındaki faydalı görüşmele 
rin neticesiz kalması olur 
du. Esasen Alman ve ltalya 
gazetelerinin aldıkları durum 
da, Roma ve Berlinde yegan 
arzu edilen şeyin bu olduğun 

este 

muvaffak oldu. 
. Bundan sonra ikinci maç ta 

yıne amatörler arasında yapıl
dı Bilal Ahmetle Halil pehlivan 
karşılaştılar. tlilal Ahmet uzun 
Ç<1rpışmalardan sonra Halili 
mağlup etmeğe muyalfak oldu. 

Seçme müsabakaları Dünkü maçlar da yağmur 
altında yapılmıştır. iki hafta
danberi bu tesadüf umumi bir 
memnuniyeseizlik uyandırmış· 
tır. Bununlaberaber herkes ıs· 

lana ıslana maçı seyretmişlerdir. 

Bunu müteakip seçme müsa
bakalarına başlandı. Kara Ali, , 
Dinarlı, Mülayim ve Yunanlı 
IVlaksos'dan başka Çoban Mah
mut adlı bir pehlivanımız da J 

Seçmelere iştirak ediyordu. · rP--!"'"·---------"I 
Pehlivanların hepsi sıra ile 1 lstanbul Levazım 
tınge çıktılar. Hakem Cemal A · ı·~· t 1 
güreşçileri birer birer halka mır ıgı sa ına ma 
lakdim etti. Hepsi alkışlandı· Komisyonu hanları 
lar. ~---"-!-! --·----= 

İdareleri stan bul L:va
Maksos • Dinarlı 

Bundan sonra maçlara baş- mm fımirliğine bağlı mües• 
!andı. ilk önce Dinarlı Mehmet seseler için 200 ton Pata-
ıle Yunan şampiyonu Maksos tes 28. Ağustos -936 Cuma 
karşılaştılar. Güreş müddeti bir gunu saat 15, 30 da Top-
saatti. Hakem Cemal ve yan hanede Satınalma Komis• 
hakem de Fuattı. Maça baş. yonıında kapalı zarfla alı· 
landı. nccaktır. Hepsinin tahmin 

ikisi de aynı zamanda hücuma bedeli 12000 liradır. İlk 
geçtiler. Yunanlı Maksos geçen 
~eler Mülayime yaptığ"ı gibi teminatı 900 liradır. Şart• 
ılk önceler kaçak oynamıyordu. namesi Komisyonda görü· 
B~tün harekatında kendine lebilir. İsteklilerin kanuni 
govendiği anlaşılıyordu, vesikalariyle beraber teklif 

İlk on dakika bu suretle mektuplarını ihale saatinden 
devam etti. Dinarlı Mehmet 
• d b'I bir saat ev ve! Komisyana ene ı ir ki· Cim Londostan 
~ok daha çevik hareketlerle vermeleri. (78) (4548) 

En seğ cenahın gazetesi 
olan *le Jur,, ltalyan gazetele
rinin neşriyatını ele alarak di
yor ki: 

"Fransız teklifleri eğer ümit 
edilen neticeyi istihsal edeme
se bunun sebebi resmi teklif
lerin esası ile hükumetimizin 
la'>an tabana zıt hareket et
mesi Madrit hükümetine de
vamlı yardımlarda bulunulma
sıdır. 

EJ ın 
Bu mevzu etrafında Parisin 

mühim gazetelerinden Lare
püplik de kaleminin siyasi kıy
meti tanınmış muharrirlerden 
Piyer Brassolet şu makaleyi 
yazmıştır. Vaziyeti tenvir et
mesi bakımından ehemmiyetli 
gördüğümüz için aynen ter
cüme ediyoruz: 

lspanyol buhranının millietler 
arası akislerinin sulha samimi
yetle bağlı bütün zihinlerde 
uyandırmış olduğu endişe artık 
hissoludur derecede ağırlaş
mıştır. 

Saatlar ~eçlikçe, hakikaten 
bazı büyük devletlerin müca
deleden uzak durmak için bir 
gayret yapmak şöyle dursnn 
asiler lehinde işe müdahal~ 
ederek bunu alevleydirdikler 
ve uzattıkları hissi kuvvetlen
mektedir. Gene her an his. 
solunmuyor ki, bazı hüku
metler, vahim diplomatik ihti
laflara meydan vermek, dev
letleri biribirin~ düşürmek ve 

asmına faik oynuyordu. Gü
reşçiler altalta, üstüste geli· 
~orlar, biribirlerinin kollarını, 
D~caklarını bükerek inliyorlardı. 

ınarlı ikidebir kafasını kaptıırı-

Pendik Bakteriyolojihanei 
Baytarisi Direktörlüğünden: 

ror, mü~kil vaziyetlere düşüyor, 
11~kat hıç ümit edilmiyen bir 

. d.a rakibinin altından cıva 
gıbı ka s alt yıyor, onra Yunanlıyı 

1 ına alarak bacaklarını. kol
.a~ını bükmek suretile inim 
ınım inletiyordu. 

n 
Yirmi dakikaya doğru Yu· 

anlı r' d . m ıng en rınga kaç-

1 - 180000 kilo arpa kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (9900) liradır. 
3-İhalesi 24/ Aı'.rustos/936 Pazartesi günü saat 15dedir. 
4 - Şartnamesini görmek ve almak isteyenler her 
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açıkça gösteriyor. 

-Sulhu koruyacak bir uzlaş 
maya süratle varmak için F 
ransı~ hükümeti, yeni bir te 
şebbüse girişmiştir. Bitara 
lık prensipi lehinde kati de 
recede taraftar kazandığım 
müşahede ederek kısa v 
sarih bir bitaraflık projesi ha 
zırlanmıştır. Bu proje, prensi 
itibariyle muvafakat cevab 
vermi§ olan hükumetlere sunu 
lacaktır. Eğer bu hükumetle 
hakikaten bitaraf kalmak niye 
tindeyseler, bunu açıkça bi 
dirmek fırsatını bulmuş ola 
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caklardır. 
Bu itibarla, hiç bir devletin 

bundan geri kalmıyacağı ve 
hiç bir devletin yersiz bir ce
vabla, harba sebebiyet vere
cek hadiseleri sulha tercih et. 
tiği hissini vermiyeceğini um
mak istiyoruz. 

Muzadı taaffün ve de

riyi takviye hassalarına 

malikiyeti Krem Perte

vin bugünkü şöhret ve 

şümulünün bariz de

l.ilidir, 
' 

' 

CELIO 
Cuma 21 Ağustos, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire. Brindisi, Venedik, 

Tricste 

Fenlcia 
Perş. 27 Ağuatos, aaat 17 

lı Burgaz, Varna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, 
Sam•un, Varna, Burgaz 

QUIRINALE : 

Cuma 28 Ağustos, saat 9 
Galata rıhtımından 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

Albano 
Cumart 29 Aıtustos, saat 17 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Meran o 
Cumart. 29 Ağustos saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail, Su!ina, 
Köstence, Varna, Bur gaz 

Mezkur vapurlar mahalli 
maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislerile telaki ederler. 

Tadilat veya teahhürattan 
Kumpanya hiç !Jir suretle , 
mes'ul tutulamaz. 

faıla malOmat atmak için 

Galatada Merkez Rıhtım ha-
nında ''Lloyd Trieıtino11 Umu- , 
mi Acenlahğına (Tel. 44877·8·9) 
ve Beyoğlunda Galatasaray 
civarında Yolcu Daire5ine (TeJ. 

ı 44686) müracaat. olunur, - --
Beyoğ"lunda Kabristan 

sokağında 

BAYASvePSAL Tİ 
Ticarethanesini ziyaret 

etmeden 

--.Türk Maarif Cemiyeti-.. 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlana• 
caktır. Yıllık yatı ücreti 185 gündüz iicreti 35 liradır. 
Memur, kardeş çocuklara ayrıca ter.zilat yapılır. Bu 

yıl fen kısmı da açıla~aktır. Lisenin resmi liselere mıı• 

a1eleti Kültür Bakanlığınca tasdik c:dilrui1tir- Beher 

sını[a 40 talebeden fazla alınmıya~ağında:~ g~rek eski 

talebenin gerekse yeni kaydedilecek t.ılebenin v'.l1-tinc1e 

lise direktörlüğüne müracaatları. (55/ 

Kültür 
Bakanlığından: 

Bölge Sanat okullariyle Ankara İnşaat C sta okuluna 

sınav parasız yatılı talebe ahc~caktır 

Sınav 17 8/936tarihinde her \'ılayet merkezinde ya• 

pılacaktır. Sınava girebilmek için aş~ğıdaki şartları hıi4 
olmak Jazımdır. 

1 - Türk olmaları 
2 - 13 yaşından küçük, 17 ya7ından büyiik olma• 

mal~.rı. 

3 - En az beş sınıflı bir ilk okuldan dıpioına almış 
olmaları şarttır isteklilerin bir dilekçe, aşı raporu, nılfns 

tezkeresi ve ilk okuldan aldıkları diploma veya bugün 

bulundukları okuldan alacakları belge ve üç tane Belge 

fotografisile birlikte sınavdan en çok bir gün önceye 

kadar bıılundıığn yerin valiliğine müracaat edilerek 

namzet kaydolıınmaları lazımdır. (343) (277) 

. - ' -- --
1 lstanbul Deniz Ticareti 
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Müdürlüğünden: 
Kö lenceden 9000, Varnadan 8700, Burgazdan 300 k1 

ceman 13000 göçm~nin 22 Ağustos 936 tarih;nden it.• 
baren 3zami iki ay zarfında Tuzlaya nakilleri pazarlıkl.1 
eksilrıııeye konnınştur. Bedeli muhammen 50000 lirad;r. 
Naklireyi deruhte etmek isteyenlerin % 7,5 teminutı 
ruuvakkatesi olan 37uO liranın yatırıldığına dair makbuz 
\"eya banka mektubiyle pazarlık günii ola::ı 17-R-936 
Pazartesi saat 14 de Galatada Deniz Ticareti 1'Iüdürlü· 
ğündeki Komisyona ve şartnameyi görmek isteyenlerin 

tllüdür:yet Fen Heyeti riy.1s•tine mür:ıcaatları. (394) 

Emniyet Direktörlüğünden: 
Süvari hayva:.~arı için azı 90000 ço;;u 95000 kilo yn• 

laf ile azı 95000 kilo çoğu 100000 kilo yem c•tu ve azı 

60000 çc:~u 66000 kilo yataklık ot kapalı zarf ile eksilt

meye konulmuştur. 

Eitsiltme 28 ağustos 936 cu;;ıa günü saat 16 da •i. 

!ayet Muhasebecilik Dairesinde kumlu Komisyonda ya· 

pılacaktır. 

Mnhamınen fiyat yulafın beher kilosu 5 kuruş yem

lik otun beher kilosıı 2 kurıış 75 santim yataklık otun 

beher kilcsu 2 kuruş 20 santim muvakkat tP.nıinat 

674 liradır. 

İs~eklilerin teklif mektuplarını aynı gün saat 15 e 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ve şerait ö~ren

mek içinde Direktörlük Muhasebesine müracaatları. (360) 

Kapalı Zarf Usulile 

EKSİLTME iLANI 
Yüksek Mühendis Mektebi Sat~
nalma Komisyonundan : 

1 - Eksiltmeye konulan "İstanbulda Taksim Gü· 

müşsuyunda Yüksek lliüh~ndis Mektebi binası dahilinde., 

proje ve şartnamesi mucibince yapılacak inşaat: 

İnşaatın keşif bedeli 21115 lira 98 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnamelerle evrak şunlardır 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Proje. 

İsteyen 1.er bu şartname ve projeleri {125) kuruş mu• 
kabilinde Yüksek :Mühendis mektebi satınalma komisyo• 

nundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 27/8/1936 perşembe günü sant 15 t~ 
Yüksek l\Iühendis mektebi bina~ında satınalma komis

yonunda yapılacaktır· 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır-

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 1590; 

lira ilk teminat akçası ve bundan başka aşağıdaki vesi• 

kaları haiz olup getirmesi Uzımdır. Nafıa Vekaletinden 

alınmış müteahhitlik ehliyet vesikası göstermesi ve bizzat 

mühendis veya mimar olması veya bunlardan biri ile 

ortak olarak çalıştığını bildirir Noterlikçe musaddak ve

sika lazımdır • 

. ~ğa başladı. Dinarlı onu 
ıp erden knrtararak ringin 

gün eksiltmesine gireceklerin(2490) sayılı kamında yazılı 
şartlar dahilin de ve muayyen gün ve saatten bir saat 
evvel (742,5) liralık teminat ve teklif mektuplarını yük• 
sek mektepler muhasebeciliğinde Pendik Bakteriyoloji• 
hanei Baytarisi ve serum Darülistihzan P::übayaat komis• 
yonuna vermeleri. (207) 

MOBiL YANIZI 
almayınız. Telefon: 414241 

6 - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü madde de 
yazılı saattan bir saat evveline kadar Yüksek llfüheııdis 
Mektebi binası dahilinde Eksiltme Komisyonu riyasetine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 

mektupların nihayet (3) üneü madde de yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile kapa• 
tılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. ~299) 
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Geiecel< haftadan başlıyarak dinleyece(Iiniz 
veni plaklar 

Ravan SAF.Y Balıvç•lar Beıtekar 
Sadettin 

Dursun Kaptan 

Rayan FA·HR.YE Arıam oı~sı Omer I Çakır Errııne 

sahnelerimizde 
·yaşatanlardan 

AÇIK SÖZ 

I 
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17 Ağusto• 

Paslanmaz Yeni 

HASAN 
TIRA ,BfÇAGI 

Dünyada me\•cud bütün tıraş bıçaklarının mutlak eO 

mükemmelıdir. 100 defa tıraş eder· 
Hasan tıraş makinası ile birlikte Hasan traı bıçağı 
senelerce su içınde kalsa kat'iyen paslanmaz. Tır•l 
o 'unduktan sonra temizlenme~e hıç lüzum yokıur 

Aksini ispat edene 

1000 lira verilir 
İht~r: Yumuşak sakalı ohnbr p~slanmaz IIısMI 
tıraş bıça~•n l irkaç dak ika ka,·nar su içinde 

bıraktıktan sonra tnş olmalıdır: Çok keskill 

çok hass:rs olup bir dakikada huzur ve rnb3ıla 
tıraş eder. Ve perdah olmağa hacet bırakınaı· 
Adedi 6, 10 adedi 50 kuruş1. 

Hasan deposu: lstanbul, 
Ankara, Beyoğlu 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 
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Sizde 
iş 
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s ah 
Bir kumbara 

alınız. 
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Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. --- -- ---~----- --------------

ADEMi İKTiDAR BASURA ÇARE ÇARPl~TIYA 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
1 Öğleden sonra Beyoğlu 

1 Ağacami karşısında No. 313 

Tel. 43586 -
TERi KOKUYU 

ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyanlara 

gençlik, yorgun vücudlere dinçlik verir. 
dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, d.erhal keser. Vücuda zarar vermez, 

teessürle bayılanlara hayat verir. elbise ve çoraplarınızı çürümekten 
Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. kurtarır. Eczanelerde 40 kuruştur. Yalnız ismifle dikkat edinız. 

Kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün 
dünyada tanınmış bir ilaçtır. 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme Komisyonundan: 

r- ÇANTA· ELDiVEN ve ÇORAP~ 
Satışında mu tehassıs ve şık Bayanların mağazası • 
istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

Tahmin 

Cinsi Mıktarı Bedeli Tutarı Pey-' akçesi İhale T. Güniı Saat 

Beyaz· 2600 42 1092 144.30 2f,· B· 936 Salı l4 

1 
1 
1 

• peynir 

Kaşar 1600 52 832 En güç beğenenleri bile memnun eder. 1 

la MUTEDİL FİYATLAR-MÜKEMMEL CİNS mi peynir 

937 11ayıs nihayetine kadar ynkarıda cins ve mıktarları yazılı 

peynirler açık ei.:siltmeye konu im uştur. Eks: ltmes ı 25. B· 936 Salı 

günü saat 14 te mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. ·şartna• 

~mcsini görmek isteyenler her gün ve eksilt=::eye girmek içinde 

belli gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. (300) . 

Yeni neşriyat Fazıl Hüsnü, Vasfi Mahir, Sehap 
y A R L I K Nafiz, ve Sabahattin Alinin makale, 

On beş günde bir çıkan de!l'erli hikaye ve şiirleri ayrıca Maksim 
sanat ve fıkir memuasının 15 A!lus Gorki'ye dair güzel bir etütle lnıri-
tos tarihli 75 inci sayısı Y~şar Nabi, I lizce ve Rusçadan yapılmış çok 
Sabri Esat, Abdülh k Şin~si, Ziya 1 alaka [uyandırıcı tercümelerle çık
O•man, Yakup Sabri, <:,emil Sena, mı~tır. Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur, 

Ambalaj ve komprimelerin 

uzeri~de halisliğin timsali 
~ ...... ~.,. 

olan ffi markasını arayınız. 

Sahibi ve Umum! - neşriyatı idare eden yazı i.J"•ri müdiirt.i. 
Etem izzet Benice 

Basıldığ'ı yer: 'Matbaai Ebüıziyı. 
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